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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
 2011. január 20. napján tartandó ülésére

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

Tisztelt Képvisel - testület!

Köztudomású, hogy a belvíz elleni védekezést folyamatosan végezteti önkormányzatunk hivatala állományába tartozó
munkavállalók, önkéntesek, érintett lakosok és hivatalos állományú (pl. t zoltók) bevonásával különböz
helyszíneken, különböz  technikai megoldásokkal és eszközökkel. A tetemes csapadék mennyiség és a talaj vízzel
való telítettsége miatt kialakult belvíz miatt az egész térségben folyamatos és id ben jelent sen elhúzódó védekezésre
kényszerülünk.
A támogatások igénylése folyamatosan, ugyanakkor havi védekezési ciklusokra osztottan a vis maior tartalék
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben szabályozott módon történhet.
A támogatás igénylése alapvet  dokumentuma a képvisel -testület határozata a támogatási igénylésr l, melyben
rögzíteni kell a hátrányos helyzetre vonatkozó jogalapot és azt a lényeges körülményt, hogy az önkormányzat adott évi
költségvetése terhére saját er l nem tudja biztosítani a védekezési költségek anyagi fedezetét.
A költségek alapvet en üzemanyag- ken anyag beszerzések, csatorna tisztítási és ideiglenes vízárok kiépítések munkálatait, valamint
egyéb szivattyúzással összefügg  kiadásokat tartalmazzák.
A jelenlegi támogatási igénylésünk (ebr azonosító szám: 30032/2010) a 2010. december 17. napját követ  id szak
védekezési költségeit tartalmazza 2011. január 20. napjáig.
A fenti id szakra vonatkozó és elszámolható összköltség el zetes összesítéseink szerint meghaladja a 3.900.000,-
Ft-ot.  A támogatási igénylés összegét az elszámolható összköltség 90 %-ában javasoljuk meghatározni.  A
végleges támogatási igénylésben a tárgyév január 20. napjáig összesített költségadatok kerülnek rögzítésre.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. január 19.

Tisztelettel:

……………………………. ……………………………..
Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester    jegyz
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………/2011. (I. 20.) 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 2010. december 17. és 2011. január 20.
között – III. fokú belvíz védelmi készültségi fokozatban - folyamatos védekezési munkálatokra került sor a
település közigazgatási területén. A vis maior esemény – mint súlyos belvízi helyzet – kapcsán mindezidáig
önkormányzati tulajdonban kár nem keletkezett, a védekezési munkálatok a jelenlegi fázisban az
önkormányzati ingatlanok, magántulajdonú lakóépületek és egyéb gazdasági létesítmények védelmét
szolgálta.

2.) A képvisel -testület rögzíti, hogy Csanytelek község társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból
elmaradott, az országos átlagot jelent sen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékér l
szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet mellékletében szerepel.

3.) A képvisel -testület rögzíti, hogy a folyamatos védekezési munkálatok költségei az önkormányzat
teljesít képességét meghaladják, ugyanis a vis maior esemény rövid id szakon belül ismétl  id járási
csapások következményeként alakult ki.

4.) E határozat 1.), 2.) és 3.) pontjában rögzített okok miatt Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -
testülete vis maior tartalék címén támogatási igénylést nyújt be a Belügyminisztérium Önkormányzati és
Gazdasági F osztályához a vis maior tartalék felhasználások részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelel en.

5.) A jelenlegi védekezési id szakhoz kapcsolódó események költség fedezetének forrás- összetételi igénye:

Az önkormányzat által garantált saját forrás összege:    392.894,- Ft  10 %
Vis maior támogatási igény: 3.536.045,- Ft     90 %
Források összesen: 3.928.939,- Ft 100 %

6.) A képvisel -testület e  határozat 5.) pontjában jelzett önkormányzati saját forrás összegét jelen határozatával
biztosítja, mely összeg beépítésre kerül az önkormányzat képvisel -testülete által alkotandó 2011. évi
költségvetési rendeletébe a belvíz védekezési szakfeladat költségeinek fedezete címén.

7.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a határozat szerinti vis maior támogatási
igénybejelentés benyújtására és az azzal összefügg  nyilatkozatok megtételére.

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

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) által
- Belügyminisztérium Gazdasági F osztálya (Budapest)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár


