Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
417-169/2016. szám

KIVONAT

A Képviselő-testület 2016. augusztus 22-én 8.15 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből.
169/2016. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2011. (II.15.) Korm.
rendelet alapján vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2016. július 14-i” rendkívüli időjárás (nagy
mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzés) következtében sérült önkormányzati utak
helyreállítása többletkiadásainak támogatása.
Helye:
1. Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.;
2. Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727., 4455. hrsz.;
3. Szentgotthárd, Űrhajós utca helyreállítása: 3891. hrsz.;
4. Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása: 3844. hrsz.;
5. Szentgotthárd, Vadvirág utca helyreállítása: 886., 4909. hrsz.;
6. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.;
7. Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása: 741., 097/100. hrsz.;
8. Szentgotthárd, Déryné utca helyreállítása: 2256. hrsz.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényt a rendkívüli
időjárással (nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzéssel) összefüggésben a helyi
közlekedés biztonságát veszélyeztető körülmények megszüntetése kapcsán (úthelyreállítás)
felmerült többletkiadások részbeni támogatására nyújtja be.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2016. év

%

Saját forrás
Biztosító kártérítése

5 797 695
0

30
0

0

0

13 527 955
19 325 650

70
100

Egyéb forrás
Vis maior igény

Források összesen
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 19 325 650,- Ft melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonát képezik.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos utakra az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik*.
Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem
tudja ellátni.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016 (II.25.) számú Költségvetési rendeletében a belterületi
vízrendezés keret terhére biztosítja.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a vis
maior pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2016. augusztus 22.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

