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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 23-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Vis maior pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása
Kammerer Zsófia ismertette a támogatási igényt. 2013. június 5-én a Dunabogdányt is elérő dunai
árhullám miatt kialakult rendkívüli helyzetben a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet értelmében vis maior kérelmet nyújtott be korábban
Önkormányzatunk. Ez a kérelem tartalmazta a 2013. júniusi árvíz kapcsán szükségessé vált védekezési,
majd ezt követően helyreállítási munkálatok költségeit, összesen 74.099.817 Ft-ot.
A hivatkozott Korm. rendelet a bejelentéstől számítva 40 napos határidőt szab meg a kérelem
benyújtására. Az első vis maior pályázatunkat határidőben benyújtottuk (2013.július 15-én), azonban a
helyreállítás munkálatok tovább folytatódtak településünkön. A homokzsákokból és agyagból épült
védművek elbontását, az elbontott védművek homokzsákainak kiürítését, a homok deponálását és a
szennyezett homokzsákok elszállítását, ártalmatlanítását végeztük el 2013. augusztus 15-ig bezárólag.
Ezeket a munkálatokat alátámasztó számlákkal nyújtjuk be ezt a vis maior igényünket.
Dr. Németh József hozzátette, hogy tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, a védekezés költségei
100 %-ban igényelhetők, míg a helyreállítás költségei esetében – tekintettel arra, hogy községünk
teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, költségvetésünkben nem áll
rendelkezésre ilyen mértékű helyreállítási költség fedezete – 90 %-os támogatást igényel az
Önkormányzat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
88/2013. (VIII. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
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A káresemény megnevezése: 2013. júniusi dunai árvízi védekezés utáni helyreállítási
munkák, helyszínek:
Fsz

1.

Név
Nettó a + d
ÁFA 27 %
Összesen
Bánya út melletti
depónia,
kerékpárút mellett
elbontott
ideiglenes
védmű,
sportpálya
melletti depónia,
11-es út (új
major) melletti
depónia /hrsz
0158/11,
1005/11, 1320,
0163/10, 0163/9)
5.729.275.- 1.546.918.7.276.193.Mindösszesen:

5.729.275.-

1.546.918.-

Szakértő által javasolt helyreállítás munka
Az elbontott védművekből keletkezett szennyezett
homokzsákokat ki kell űríteni, a kiűrített homokzsákot el kell
szállítani, ártalmatlanítani, a homokot pedig deponálni
szükséges.

7.276.193.-

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
(biztosítási összeg
nélkül)

727.620 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

0%

Egyéb forrás

0 Ft

0%

Vis maior
támogatási igény
(helyreállítás)

6.548.573 Ft

90 %

Források összesen

7.276.193 Ft

100 %

A károk helyreállításának összköltsége 7.276.193 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).
Jelen vis maior kérelemben nem történt károsodás önkormányzati épületekben.
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Generali Biztosító
Biztosítási szerződés száma

960000901110110000

 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 Képviselő-testület a saját forrás összegét a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület a
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helyreállítási költségek esetében az alaptámogatásnál magasabb összegű, 90 %-os mértékű
támogatást igényel, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, az önkormányzati költségvetésben nem áll rendelkezésre
ilyen mértékű helyreállítási költség fedezete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 10:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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