Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2019. K-t.

Jegyzőkönyv
A 2019. június 26-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(56/2019. sz. önkormányzati határozat)
(-/2019. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. június 26-án megtartott
képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó
László, Jánszki István, Mikusik Róbert képviselők.
Távol van: Galda Levente, Orosházi Géza képviselők.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Rusznyák János PNÖ elnök.
Távol van: Rusznyák János PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 5 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Vis maior
Előterjesztő: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Vis maior
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-i ülésén úgy határozott, hogy a
vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:
Pilisszentkereszt belterületén 2019. 06. 20-án bekövetkezett természeti
katasztrófa (vihar és hirtelen nagy mennyiségű csapadék) által bekövetkezett
károk helyreállítása, további káresemény bekövetkezésének elhárítása.
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosít kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen:

A káresemény forrásösszetétele:
2019. év
3.919.797,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
35.278.169,- Ft
39.197.966,- Ft

%
10 %
0%
0%
90 %
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 39.197.966,- Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.
A nevezett terület helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott (Cserfa utca, Tölgyfa
utca, Hársfa utca).
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésérő szóló 2/2019. (III.01.) önkormányzati
rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői
megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
56/2019. (V.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-i ülésén úgy
határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Pilisszentkereszt belterületén 2019. 06. 20-án bekövetkezett
természeti katasztrófa (vihar és hirtelen nagy mennyiségű
csapadék) által bekövetkezett károk helyreállítása, további
káresemény bekövetkezésének elhárítása.
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosít kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen:

A káresemény forrásösszetétele:
2019. év
3.919.797,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
35.278.169,- Ft
39.197.966,- Ft

%
10 %
0%
0%
90 %
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 39.197.966,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.
A nevezett terület helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott
(Cserfa utca, Tölgyfa utca, Hársfa utca).
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésérő szóló 2/2019.
(III.01.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendek után:
Képviselői kérdések:
-

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

