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képviselő
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jegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait . Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, az
ülést megnyitom. A rendkívüli testületi ülést az indokolja, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatti
vis maior keret igénylésének érdekében pályázatot kívánunk a Belügyminisztériumhoz
benyújtani és pénteken fél egykor lett számunkra teljesen világos, hogy testületi ülést kell
tartani. Az egyetlen napirend a rendkívüli hóhelyzet miatti vis maior támogatás igényléséhez
pályázat benyújtása. Jegyzőkönyv hitelesítőink akadályoztatva vannak, ezért helyettük
Kovács Lajos és Bognár János képviselőket javaslom.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozat nélkül Bognár János és Kovács Lajos képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.

Napirendi javaslat:
1./ A rendkívüli hóhelyzet miatti vis maior támogatás igényléséhez pályázat benyújtása.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a fenti napirendi pontot.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirendi pont:
1./ A rendkívüli hóhelyzet miatti vis maior támogatás igényléséhez pályázat benyújtása.

Albert Mihály polgármester: Tájékoztatom a képviselő-társakat, hogy a hóhelyzettel
kapcsolatos Belügyminisztériumi vis maior keretből csak pályázat formájában lehet igényt
támasztani, amely rettentő nagy bürokráciát és adminisztrációs tevékenységet jelent
függetlenül attól, hogy végül milyen mértékű lesz a realizálható anyagi eredménye. A
pályázatot 3 példányban, elektronikus úton és papír alapon is fényképek és térképi
beazonosítással és rengeteg adat kíséretében kell benyújtani a hátralévő pár napos határidőn
belül és majd a Belügyminisztérium eldönti, hogy ad-e vissza a közel milliós költségre
visszatérítést, illetve ha igen milyen mértékben. A mai ülésen arról kellene döntést hoznunk,
hogy benyújtjuk a pályázatot és igényeljük a 100 %-os igazolható költségeink megtérítését. Az
elmúlt testületi ülésen még nem voltunk e tekintetben tökéletes információ birtokában, mert
akkor is meghozhattuk volna a határozatot. A mellékletként becsatolandó , Államkincstár által
javasolt határozati javaslat tervezet felolvasom és kérem, hogy ezen tartalommal fogadjuk el,
mivel nem valószínű, hogy ezeket a forma határozatokat mi tartalmában módosíthatjuk. Van-e
valakinek kérdése, vagy érhető-e a felvezetésem. Ha mindenkinek világos és úgy látom, hogy
nincs kérdés akkor határozati javaslatot szavazásra bocsátom.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

39/2013. (IV.22.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: rendkívüli hóhelyzet elhárítása
helye: 8216-os út Dudar-Csetény-Szápár-Bakonycsernye közötti útszakaszon
A káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
saját forrás
biztosító kártérítése
egyéb forrás
források összesen:

2013. év
795.020 Ft
795.020 Ft

%
100
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 795.020 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (a megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
A testület, illetve a társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).
____________________ épület (név,hrsz) ________________________kötelező feladat
____________________ épület (név,hrsz)________________________ kötelező feladat
___________________ épület (név,hrsz)________________________ kötelező feladat


A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik /nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó)
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni /nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó)
 A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.14.) sz. költségvetési rendeletében előre nem tervezte be, mivel nem volt előre
tervezhető az esemény.
A testület felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés
benyújtására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A határozathozatal megtörtént, reméljük értelme is lesz, de
ha semmi támogatás nem kapunk akkor is ki kell fizetnünk a vállalkozókat, akiket a Járási
Védelmi Bizottság felkérése alapján közérdekből, közvetlenül megbíztunk. Megköszönöm
a testületi tagok jelenlétét és a testületi ülést 14 óra 30 perckor bezárom.
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