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1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. október 15-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Vis maior pályázat hiánypótlása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoport
Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető
Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző

Megtárgyalja:

-

Meghívandók:

-

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
2015. augusztus 17-én történt hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló esőzés következtében
keletkezett károk helyreállítására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény, valamint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.
(II. 15.) Korm. rendelet alapján.
2015. szeptember 18-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott 127/2015. (IX.18.)
Kt. határozat kötelező melléklete volt a pályázatnak, mely benyújtásra került a jogszabályban
előírt határidőn belül.
A pályázati hiánypótlásban fenti testületi határozat tartalmi elemeinek kiegészítését kérték.
Az új határozati javaslat tartalmazza a Magyar Államkincstár által előírt változásokat, azaz a
következőkkel bővült a benyújtandó határozat szövege:
-

-

-

A károsodott építmények/ingatlanok a helyi közút fenntartását, a közúti közlekedés
biztosítását, mint kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálják. {Mötv. 13. § (1) 2.
pont.},
az Önkormányzat más, a tulajdonában lévő ingatlanon ezt a feladatát nem tudja
ellátni, mivel nincs alternatíva az érintett területek esetében a lakott területek
megközelítésére,
megteremtettük a pályázati adatlap és a forrástáblában szereplő értékek összhangját. A
károk helyreállításának tervezett összköltsége tartalmazza a műszaki szakértő által készített
költségbecslést, valamint a műszaki szakértő költségét is, mely nyertes pályázat esetén
elszámolhatóvá válik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior
támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az
alábbiak szerint:
A káresemény megnevezése: Tapolca – 2015. augusztus 17-i
esőzés.
A káresemény helye: Tapolca 6182 hrsz (Véndek-hegy), Tapolca
0576/1 hrsz (Diszel), Tapolca 0550 hrsz (Diszel), Tapolca 0559
hrsz (Diszel), Tapolca 0560 hrsz (Diszel), Tapolca 0553 hrsz
(Diszel), Tapolca 0554 hrsz (Diszel), Tapolca 0481/6 hrsz
(Diszel), Tapolca 0566 hrsz (Diszel), Tapolca 0581 hrsz (Diszel),
Tapolca 0486 hrsz (Diszel), Tapolca 0562 hrsz (Diszel), Tapolca
0477/1 hrsz (Diszel), Tapolca 6562/1 hrsz (Szent György-hegy),
Tapolca 6754 hrsz (Szent György-hegy)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
(biztosítási összeg
nélkül)

2015. év

%

2 362 657 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior
támogatási igény

21 263 915 Ft

90%

Források összesen

23 626 572Ft

100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 23 626 572,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
nem tudja / részben tudja biztosítani.
A káreseménnyel érintett utak Tapolca Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó
ingatlanok.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A károsodott építmények/ingatlanok a helyi közút fenntartását,
a közúti közlekedés biztosítását, mint kötelező önkormányzati
feladat ellátását szolgálják. {Mötv. 13. § (1) 2. pont.}
Az Önkormányzat más, a tulajdonában lévő ingatlanon ezt a
feladatát nem tudja ellátni, mivel nincs alternatíva az érintett
területek esetében a lakott területek megközelítésére.
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 2.362.657,Ft, azaz Kétmillió-háromszázhatvankétezer-hatszázötvenhét
forint összegben biztosítja Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015.
(II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. Céltartalék és 14.
melléklet, B. Városüzemeltetés, 3 Dologi kiadások, Közutak,
hidak, járdák üzemeltetése elnevezésű előirányzata terhére.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak
a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Tapolca Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy az eljárás jelen
szakaszában a miniszter által a kérelmek elbírálása során
egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett
károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb
dokumentum nem szükséges, az előírásra nem került.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2015. október 13.

Dobó Zoltán
polgármester

