EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/36/13/2016.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 16-i
rendkívüli ülésére

Tárgy: Eplény, Kiserdő utca vis maior eseményhez kapcsolódó pályázata
Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozat
Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Lőczi Árpád
csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy 2016. július 27-én az
özönvízszerű esőzés az Eplény, Kiserdő utcát több szakaszon el-, illetve kimosta és a
káreseményhez vis maior támogatási kérelem került benyújtásra, melynek elbírálása
folyamatban van.
A benyújtott pályázattal kapcsolatban Magyar Államkincstártól hiánypótlási felhívást
kaptunk (1. melléklet), miszerint a káreseményre vonatkozóan, a pályázati kiírásra
hivatkozva, képviselő-testületi határozatba kell foglalni a felhívásban felsorolt
nyilatkozatokat.
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-a alapján a képviselő-testület, ezen pályázati
feltételek szerint, a pályázat benyújtásának hatáskörét átruházta a polgármesterre,
de a Magyar Államkincstár, a pályázati kiírásra hivatkozva, képviselő-testületi
határozat benyújtását is kéri.
Az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolom a szakértői véleményt is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2016. szeptember 15.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IX. 16.) határozata

Eplény, Kiserdő utca vis maior eseményhez kapcsolódó pályázatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény, Kiserdő
utca vis maior eseményhez kapcsolódó pályázata” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. A képviselő-testület, a pályázati útmutatónak megfelelően, a következőkről
nyilatkozik:



A káresemény megnevezése: Özönvízszerű esőzés okozta kár a Kiserdő
utcában
A káresemény helye: Eplény, Kiserdő utca 501; 092/5; 075 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási
igény
Források összesen









2016. év
1 175 080,- Ft

%
30

0,- Ft
0,- Ft
2 741 600,- Ft

0
0
70

3 916 680,- Ft

100

A károk helyreállításának, szakértői véleménnyel alátámasztott, tervezett
összköltsége bruttó 3 916 680,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
csak részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
(Kiserdő utca) az önkormányzat tulajdonát képezi.
Az önkormányzat az épületeire és ingóságaira vonatkozóan a Generali
Biztosító Zrt.-nél vagyonbiztosítással (szerződésszám: 95450900092480000)
rendelkezik.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat viszont
biztosítással nem rendelkezik, illetve a vagyonbiztosítás az utakra nem
terjed ki.
Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
A károsodott ingatlan (Kiserdő utca) az önkormányzat helyi közlekedési
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feladatának a biztosítását szolgálja.
A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak (Kiserdő utcának) a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezen
feladatát nem tudja ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről
szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Zalavári István műszaki szakértő
(kamarai száma: 19/0056) az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi
tervezőjétől, kivitelezőjétől egyaránt független. A helyreállítás nem építési
engedélyköteles tevékenység.
4. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
Eplény, 2016. szeptember 16.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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