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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. májusi ülésére

Tárgy: Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban lév  belterületi közutakban keletkezett belvíz
okozta károk helyreállítására

Tisztelt Képvisel -testület!

A képvisel -testület ülésein tájékoztatást nyújtottunk Önöknek a súlyos belvízi helyzet kapcsán megrongálódott
önkormányzati tulajdonú útszakaszok állapotáról, a helyreállítással összefügg  szakért i munkálatokról, illetve a
benyújtandó támogatás igénylése lehet ségeir l.
A megrongálódott útszakaszok helyreállítására vonatkozó támogatás igénylés lehet ségeit a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet szabályozza. Ezen jogszabályban
foglaltaknak megfelel en igazságügyi szakért  bevonásával tételesen felmérésre kerültek a belvíz által
legveszélyeztetettebb szakaszokon keletkezett károk (Szent László u., Járandó u., Damjanich u.).
Az el zetes szakért i költségbecslés alapján a káresemény bejelentése 2011. április 29. napján megtörtént a Magyar
Államkincstár és a Belügyminisztérium részére.
A végleges szakért i nyilatkozatra alapozottan elkészítettük a vis maior támogatás igénylésünket, melynek része a
képvisel -testület határozata. Ezen határozatban szükséges rögzíteni a támogatás igénylés összegét, a garantált saját
forrás keretet és különböz  nyilatkozatokat a káreseménnyel összefügg en.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk megfelel a fenti Kormányrendeletben rögzített jogosultsági
kritériumoknak.
Az önkormányzat költségvetése teherbírását tekintve az önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítását csak
küls (vis maior) támogatás elnyerése mellett tudjuk biztosítani. Ilyen irányú kötelezettség vállalást is csak eredményes
támogatási igénylés esetére tudunk biztosítani.
A helyreállítási munkálatok tervezett id pontját (2011. október) is a támogatási döntés várható végleges id pontjának
megfelel en jelöltük meg. A munkálatok tervezett összköltsége (közvetlen helyreállítási költség, szakért i díj, m szaki
ellen ri  díj,  tulajdoni  lapok  költsége)  8.930.785.-Ft,  melyhez  70%-os  támogatás  igénylésére  kerül  sor.  Az
önkormányzati saját forrás szükséglete 2.679.236.-Ft, melyet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében évközi
többletbevételekb l, illetve bels  el irányzat átcsoportosítások eredményeként lefedezhet .

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. május 19.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz
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……/2011. (V….) Ökt határozat

Tárgy: Vis maior támogatás igénylése az önkormányzati tulajdonú utakban keletkezett – belvíz okozta – károk
            helyreállítása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy az el  év végi és a tárgyév eleji rendkívüli
belvíz helyzet következményekért komoly károk keletkeztek az önkormányzat tulajdonában lév  több lakóút
szakaszon, melyekb l a s n lakott belterületi övezetben az alábbi helyszíneken történtek a legsúlyosabb
károsofások:
- Csanytelek belterület 397 hrsz-ú Szent László utca,

468 hrsz-ú Járandó utca,
263 sz-ú Damjanich utca,

területein

2.) A képvisel -testület rögzíti továbbá, hogy a fenti útszakaszok károsodása veszélyezteti a helyi önkormányzatokról
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében  rögzített  –  kötelez  önkormányzati  feladatként
meghatározott – helyi közutak biztonságos üzemeltetését és a helyi közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtését.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete támogatás igénylést nyújt be az 1.) pontban rögzítettek
alapján a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendeletben
foglaltaknak megfelel en a vis maior események okozta károk helyreállításának támogatására.
A közutakban keletkezett károk helyreállításához igényelt támogatás összege 6.251.549.-Ft (azaz: hatmillió-
kett százötvenegyezer-ötszáznegyvenkilenc forint) (70%), míg az önkormányzat által vállalt saját forrás
összege 2.679.236.- Ft (azaz: kett millió-hatszázhetvenkilencezer-kett százharminchat forint) (30%).
A tervezett összköltség 8.930.785Ft (azaz: nyolcmillió-kilencszázharmincezer-hétszáznyolcvanöt forint) (100
%).
A tervezett összköltségb l a szakért i nyilatkozat alapján meghatározott közvetlen helyreállítási költség
ÁFÁ-val 8.662.035Ft (azaz: nyolcmillió-hatszázhatvankett ezer-harmincöt forint), míg az egyéb költségek
összege 268.750.-Ft (azaz: kett százhatvannyolcezer-hétszázötven    forint).

4.) A képvisel -testület nyilatkozik arról, hogy a jelen káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, a
meglév  vagyon biztosítás utakban keletkezett károkra, valamint belvízzel összefügg  káreseményekre egyáltalán
nem terjed ki.

5.) A képvisel -testület eredményes támogatás igénylés esetén vállalja a károsodott útszakaszoknak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történ  helyreállítását.  A
helyreállítási munkálatok tervezett kezd  id pontja 2011. október 01., míg a várható befejezési határid  2011. október 31.

6.) A képvisel  testület rögzíti, hogy az önkormányzati tulajdonú közút szakaszokban keletkezett károk helyreállítása
meghaladja az önkormányzat teljesít képességét, saját erejéb l teljes egészében a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani.

7.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t a jelen határozat
szerinti vis maior támogatás igénylés benyújtására és az azzal összefügg  nyilatkozatok megtételére.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  a támogatás igénylés elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) és általa
- 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


