Készült: 2010. július 13-án, megtartott Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülésén - a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Dr Bohus Gábor képviselő
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Neuwirth László képviselő
Pallagi Ákos képviselő
Sági Tibor képviselő
Suta Gábor képviselő
Szkálosi László képviselő
Vámos Dezsőné képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Papp Anna polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
1. Javaslat vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester:
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Magyar János és dr Bohus Gábor képviselőket.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett.

1 tartózkodás, 11 igen

Papp Anna polgármester:
Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása miatt Borsodnádasd közigazgatási területén
is szükségessé vált az árvíz, belvíz elleni védekezés, valamint az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokban bekövetkezett károk helyreállítása. Ismerteti a homokzsákos védekezés helyét,
a helyreállítási munkálatokat. Az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk mértékét
felmérték, amelyről tájékoztatja a jelenlévőket. A Vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Kormány rendelet alapján az önkormányzat
támogatási kérelmet nyújthat be
a védekezési károk kiadások megtérítésére, az
önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának támogatására. A védekezési
munkákat és az utakban keletkezett károkat 2010. június 3-án jelentettük be, a Csurgós út,
Körtvölgye út, Hasznos telepi út, Karácsonylova út, Vörösmarty út károsodott. A szakértő
szerint a kár mértéke 16.611 eFt, ennek 10 %-os önereje 1.661.118 Ft, az önerő forrását a
tartalék terhére jelöltük meg. Ebben a körben vitatják a Karácsonylova, Körtvölgy utakat, a
szakértő javasolja elfogadásra mindegyiket. Arra nincs garancia, hogy a benyújtott támogatási
igényünket el fogják fogadni.
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Ennek megfelelően a támogatási kérelem benyújtásával a védekezés és úthelyreállítására
egyetért-e a képviselő-testület, miszerint a támogatás mértéke 14.950.062 Ft, amelyhez a 10
%-os saját erőt biztosítunk, 1.661.118 Ft összegben a 2010 évi költségvetési tartalék terhére ?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
111/HÖK/2010. (VII. 13.) számú határozat:
Tárgy: Vis maior tartalék címen támogatási igény benyújtása.
A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló
út helyreállítás.
Helye: Helyreállítás:
- Csúrgós út
- Körtvölgye út
- Hasznos telepi út
- Karácsonylova út
- Vörösmarty út
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

-

2010. év
1.661.118,0,0,14.950.062,16.611.180,-

%
10
0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 16.611.180,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káresemény érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2010 évi költségvetésről szóló 4/2010.(II.19.) sz.
Költségvetési Rendeletében lévő Tartalékának terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a Polgármestert az igénylés benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Papp Anna polgármester:
2010. június 04-én külön eseményként jelentettük az Engels telepi szennyvíztisztítóhoz vezető
út kb. 150 fm szakaszon az út süllyedést, padkarepedést. Emiatt az úton a közlekedés
lehetetlen, és a süllyedés veszélyezteti a szennyvíztelep üzemszerű működését. A szakértő
szerint az út helyreállítási költsége 6.700 eFt. A vis maior tartalék címen 10 %-os önerőt
szükséges biztosítani. 90 %-os a támogatás abban az esetben, ha a támogatást megítélik. A
szennyvíz tisztítóhoz vezető út külterület, erre nem biztos hogy támogatási igényünket
elfogadják.
Egyetért-e a képviselő-testület, hogy a Borsodnádasd, Engels útról a szennyvíztisztító telepre
vezető út helyreállítására támogatási igényt nyújtsunk be, melynek összege 6.732.781 Ft,
melyhez a 10 %-os saját erő mértéke 673.279 Ft, amelyet a költségvetési rendeletben lévő
tartalék keret terhére biztosítunk?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
112/HÖK/2010.(VII.13.) számú határozat:
Tárgy: Vis maior tartalék címen támogatási igény benyújtása
A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló
út helyreállítás.
Helye: Borsodnádasd, Engels útról a szennyvíztisztító telepre vezető út
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen
-

2010. év
%
673 279,0,0,6.059 502,6.732.781,-

10
0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.732.781 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káresemény érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt

-

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni.
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A testület a saját forrás összegét a 2010 évi költségvetésről szóló 4/2010.(II.19.) sz.
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a Polgármestert az igénylés benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester:
Ismerteti a vis maior tarték címén a védekezés költségére nyújthatunk be támogatási igényt,
ez összességében 123 eFt. A vészhelyzet idejére 100 %-os támogatás illeti meg az
önkormányzatot, ez összesen 91 eFt, a vészhelyzeten kívüli időszakban 90 %-os a támogatás,
amihez 3.491 Ft önrész szükséges. Egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
113/HÖK/2010. (VII. 13.) számú határozat:
Tárgy: Vis maior tartalék címen támogatási igény benyújtása.
A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló
védekezés.
Helye: Védekezés:
- József Attila út
- Egyetértés út
- Budaberke út
- Vásárosok útja
- Köztársaság út
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
vészhelyzet esetén, /támogatás 100%-os/
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
vészhelyzeten kívül /támogatás 90-os/
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen
Megoszlás

-

Felmerült költség
Ft

Saját
forrás

Támogatás
Vis maior
igény
91.496,-

91.496,-

0,-

34.901,-

3.491,-

31.410,-

0
0

0,0,122.906,122.906,97%

0,0,126.397,100 %

3.491,3%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 126.397,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káresemény érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik.
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Biztosító Társaság megnevezése Biztosítási szerződés száma
-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt .

A testület a saját forrás összegét a 2010 évi költségvetésről szóló 4/2010.(II.19.) sz.
Költségvetési Rendelet Tartalékának terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester:
Összegszerűen a 2010. évi költségvetésben átvezetésre kerül az önerő mértéke.
A 2010. II. féléves munkatervünk szerint a következő képviselő-testületi ülés időpontja 2010.
július 22-én lesz, megfelelő-e az időpont a képviselőknek?
- 4 képviselő jelezte távol maradását a testületi ülésről. –
Papp Anna polgármester:
A soron következő testületi ülést augusztus elejére tervezi, mindenkit értesíteni fog az
időpontról.Más javaslat, kérdés nem hangzott el, ezért Papp Anna polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Papp Anna
Polgármester

Magyar János
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

dr Bohus Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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