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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete 2010. december 16-i ülésére

Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a
            vis maior tartalék keret terhére

Tisztelt Képvisel -testület!

Valamennyiünk el tt ismeretes, hogy milyen komoly védekezési munkálatokra kényszerültünk az elmúlt rendkívüli
csapadékos id szak következményeként kialakult súlyos belvízi helyzet kezelése kapcsán. Az eddig elvégzett f bb
munkafázisok a következ k voltak:

- Folyamatos belvízszivattyúzás robbanómotoros és elektromos helyszínre telepített szivattyúkkal a település
legveszélyeztetettebb területrészein (20 helyszín).

- Tartálykocsis belvízszippantás és szállítás a Tömörkényi utcában 2 helyszínen.
- Homokzsákos bevédés a veszélyeztetett lakóingatlanos környezetében szintén több helyszíne.
- A rendkívül komoly hordalék és iszap feltölt dés miatt magasnyomású (VOMA) csatornatisztítást

kényszerültünk végezni a Damjanich utca illetve Széchenyi, Jókai és Gárdonyi utca környezetében.
- Ideiglenes csatorna megnyitásokra került sor a település déli és délnyugati részén több helyen is.

A kialakult helyzet kapcsán november 19-én II. másodfok majd december 02-án III. fokú készültséget rendeltem el.
Ez a készültségi fok jelenleg is fenn áll.
A vis maior helyzet fennállását és védekezés megkezdését követ  bejelentés után az illetékes szakhatóságok a
helyszíni szemléiket megtartották, a védekezés szükségességét és annak tényszer ségét megállapították. A védekezési
munkálatokban az önkormányzati foglalkoztatottak mellett folyamatosan részt vesz a Csongrád Városi T zoltóság, a
helyi vállalkozók, és a lakosság is. Helyi védelem vezet ként folyamatos kapcsolatot tartok a Katasztrófavédelem, az
ATIKÖVIZIG,  a  Csongrád  és  Környéke  Vízgazdálkodási  Társulat  és  a  T zoltóság  szakembereivel.  Több  helyi
vállalkozó is komoly segítséget nyújtott mind védekezési eszközök biztosításában mind pedig a szivattyúk folyamatos
üzemeltetésében és üzemanyag ellátásában.
A védekezéssel kapcsolatos költségek összesítését folyamatosan végezzük a már beérkezett és meglév  számlák
valamint az egyeztetett, de még ki nem számlázott díjtételek alapján. Az eddigi összesítések szerint a védekezés dologi
jelleg  költségei (szivattyú beszerzések nélkül) meghaladták 2.500.000.- Ft-os összeget.
A 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet szerint támogatás igénylési kérelmet nyújtunk be a központi vis maior tartalék keret
terhére a kora nyári id szak támogatási kérelméhez hasonlóan. Ezen támogatási kérelem kötelez  melléklete a
képvisel - testület határozata a támogatási igénylés benyújtásáról, külön kiemelve a fenti jogszabály szerint
igényelhet  támogatás nagyságát és azt a körülményt, hogy önkormányzatunk saját er l képtelen kezelni egy ilyen
nagyságrend  vis maior eseményt. Önkormányzatunk az eddig felmerült dologi jelleg  összköltségének több mint
10%-át biztosítja saját forrásból. A fennmaradó különbözet összegére nyújtunk be támogatás igénylést. Az el zetes
egyeztetések és számítások alapján ez az összeg eléri 2.270.000.- forintot.
A védekezési munkálatokat tovább folytatjuk, sajnos annak befejezésére illetve a védekezési fokozat csökkentésére
belátható id n belül álláspontom szerint nem kerül sor.

Tisztelet Képvisel -testület!
Az el terjesztésben foglaltak alapján javaslom a támogatási igénylés benyújtásának elfogadását és csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2010. december 16.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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8…/2010. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis maior
tartalék keret terhére

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy a 2010. novemberi és decemberi
rendkívüli es zések kapcsán belvíz ellen I.- II. és III. fokú védekezésre került sor a település közigazgatási
területén.
A vis-maior esemény kapcsán önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kár nem keletkezett. A védekezés
önkormányzati ingatlanok, magántulajdonú lakóépületek, egyéb gazdasági létesítmények védelmét szolgálta.

2.) A képvisel -testület 2010. novemberi  és decemberi rendkívüli es zések következtében kialakult
belvíz elleni védekezés dologi jelleg  költségeit 2.541.286,-Ft-ban (azaz: Kett millió-
ötszáznegyvenegyezer-kett száznyolcvanhat forintban) határozza meg az eddig elvégzett költség
összesítések alapján.

3.) A  képvisel -testület  rögzíti,  hogy  a  2.)  pontban  rögzített  I.-  II.  és  III.  fokú  belvíz  elleni  védekezéssel
összefügg  dologi jelleg  költségeket, a védekezési feladatok költségét, a vis-maior helyzetet kizárólag saját
er l a 2010. évi jóváhagyott költségvetése terhére nem tudja biztosítani.

4.) A képvisel -testület a 3.) pontban írt ok miatt védekezési összköltség részleges megtérítésére támogatási
igénylést nyújt be a vis-maior tartalék keret terhére a vis maior tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben szabályozottaknak megfelel en a település
társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott helyzetére is tekintettel. Az igényelt
támogatás összege 2.270.666,- Ft (azaz: Kett millió-kett százhetvenezer-hatszázhatvanhat forint).

5.) A képvisel -testület e határozat szerinti védekezési összköltségb l saját forrás fedezetet az önkormányzat
2010. évi költségvetésér l szóló 1/2010. (II. 12.) Ökt rendeletének tartalék kerete terhére biztosítja.

6.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat szerinti támogatási
igénybejelentés benyújtására és az ezzel összefügg   nyilatkozatok megtételére.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  az igény elbírálását követ  Képvisel - testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár


