Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/136-98/2020 szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2020. október 15-én 14:45 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből.
98/2020. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2020. szeptember 3-i” rendkívüli időjárás
(nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzés) következtében sérült önkormányzati
utak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, partfal helyreállítása többletkiadásainak
támogatása.
Helye:
Szentgotthárd, Zsidahegyi utca ( 2039, 0109 hrsz.) útpadka
helyreállítása,
csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, leomlott partfal helyreállítása
Szentgotthárd, Alsópatak utca (3767 hrsz.) útpadka helyreállítása, csapadékvízelvezető rendszer helyreállítása
Szentgotthárd, Űrhajós utca (3891hrsz) útpadka helyreállítása
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, csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása,
partfal helyreállítása) felmerült többletkiadások részbeni támogatására nyújtja be.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (bizt. összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év
2.193.126.0.0.19.738.123.21.931.249.-

%
10

90

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21.931.249.- Ft
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete nyilatkozik arról, hogy
a káreseménnyel érintett vagyonelemek Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonát képezik.

A bekövetkezett káreseménnyel érintett utakra, csapadékvíz-elvezető rendszerekre,
partfalra az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik*.
Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 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
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendeletében
belterületi vízrendezési keret terhére biztosítja.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert a vis maior pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2020.október 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/136-99/2020 szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2020. október 15-én 14:45 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből.
99/2020. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete fontos önkormányzati célnak
tartja a településen a lakosság alapvető élelmiszerellátásának helyben-, illetőleg 40 km-es
távolságon belül termelt termékekkel való biztosítását, illetve azt, hogy az alapvető
élelmiszerekből az ellátás helyi szinten való megszervezését. Ehhez a zöldség, gyümölcs, tej,
méz, stb. termékek biztosítása céljából a legalkalmasabb szervezeti formát kidolgozza és
annak létrehozását támogatja. A szükséges dokumentumok aláírásához ismételten kikéri a
testületi hozzájárulást.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsoltjegyző
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2020.október 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/136-100/2020 szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2020. október 15-én 14:45 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből.
100/2020. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen dolgozók közül két személy 2020. évi jutalmazásához összesen 150 000 Ft
támogatást biztosít a tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2020.október 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/136-101/2020 szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2020. október 15-én 14:45 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből.
101/2020. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint támogatási
kérelmet nyújtson be a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztosi Titkársági Főosztályához a
szentgotthárdi 1568/14 hrsz-on található Alpokalja Kemping fejlesztésére vonatkozóan.
Sikeres elbírálás esetén vállalja a csónakház és a közösségi főzőhely önerőből történő
megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Kovács Ágnes pénzügyi vezető

A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2020.október 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

