Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. július 6-án tartott rendkívüli üléséről készített
jegyzőkönyvből
97/2010. (VII. 06.) számú képviselő-testületi határozat
vis maior támogatás iránti kérelem
1.) Sióagárd

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

vis

maior

tartalék

felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm.rendelet 4.§-a alapján
támogatási igényt nyújt be vis maior tartalék címen az ebr42 rendszerben 14967
azonosító számon bejelentett, a Sió-csatorna – nagymennyiségű csapadék okozta - magas
vízállása miatt 2010. júniusában kialakult súlyos belvízhelyzet miatt szükségessé vált
védekezési munka támogatása iránt.
A káresemény helye: Sióagárd, 03/1; 04/13; 04/14; 04/15; 04/17; 04/19; 04/2; 04/3; 04/5.
helyrajzi számú ingatlanok.
2.) A káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2010. év

%

38708 Ft

Biztosító kártérítése

-Ft

Egyéb forrás

-Ft

Vis maior igény
Források összesen

10

348371 Ft

90

387079 Ft

100

3.) A képviselő-testület e körben nyilatkozik arról, hogy
a) a védekezés tervezett összköltsége: 387079 forint, melynek fedezetét az önkormányzat
- a 2. pontban részletezettek szerint - részben tudja csak biztosítani;
b) a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja megoldani;
c) a káreseménnyel érintett alábbi vagyonelemek az önkormányzat tulajdonát képezik:
04/2.; 03/1; 04/17; 04/14. helyrajzi számú ingatlanok;
d) a káreseménnyel érintett magántulajdonban álló, 04/3; 04/13.; 04/5; 04/19; 04/15.
helyrajzi számú ingatlanokon a védekezés az önkormányzati feladatellátás
érdekében szükséges volt;
e) az önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással, az
adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
4.) A képviselő-testület a helyreállítási költségek 10 százalékának megfelelő mértékű önerő
saját forrásként történő felhasználását jóváhagyja, az önkormányzat 2010. évi

költségvetéséről szóló 5/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletben biztosítja, melynek
érdekében intézkedésre felkéri a polgármestert.
5.) A képviselő-testület a felkéri a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, valamint
a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a helyreállítás iránti intézkedésre.
Határidő: 2010. július 20.
Felelős: Háry János polgármester

Háry János sk.
polgármester

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2010. július 19.
dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Riker Anita Márta ifjúsági referens; Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

