Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9- 42 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 24-én, 9:00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző megbízásából:
Harsányiné Dr. Tóth Beáta aljegyző, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Jánó Levente polgármester: Kérdezi van-e további észrevétel javaslat.
További kérdés, észrevétel nem volt.
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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91/2018. (X.24.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Vis maior támogatás pályázat beadása
Előadó: Jánó Levente polgármester

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK TÁRGYALÁSA
1. Vis maior támogatás pályázat beadása:
Jánó Levente polgármester: A napirendi pont anyagát előzetesen a testület tagjai megkapták.
További kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a napirendi pont kapcsán kiküldött előterjesztéséhez. Kéri
a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

92/2018. (X.24.) határozat
A Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dörgicse Halom-hegy önkormányzati közút megrongálódása
helye: Dörgicse 1496/8 és 1496/16 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2018. év

%

679.416 Ft

30

Biztosító kártérítése

-

Ft

-

Egyéb forrás

-

Ft

-

1.585.304 Ft

70

2.264.720Ft

100

Vis maior támogatási
igény
Források összesen
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.264.720 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).
-

Közút 1496/8 hrsz. kötelező feladat: helyi közutak és tartozékainak kialakítása
és fenntartása
Közút 1496/16 hrsz. kötelező feladat: helyi közutak és tartozékainak kialakítása
és fenntartása

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik

Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

és

a

megvalósíthatóság

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.14.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. október 24.
Felelős: Jánó Levente polgármester
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Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 9:30 időpontban
bezárta.
k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Harsányiné Dr. Tóth Beáta
aljegyző
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