Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133 -16/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. augusztus 5-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc és Weiszné Sós Éva képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Vis maior kárigény bejelentése.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Vis maior kárigény bejelentése.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: Lovászpatona község észak-nyugati részén 2013. júniusában
három alkalommal, június 1-jén, június 16-án és június 24-én az intenzív esőzés miatt a
külterületi szántókról lezúduló víz nagy mennyiségű sárral árasztotta el és mosta ki a murvás
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önkormányzati utakat. A Dobó utcát (412. hrsz,) 250 m, a Dobó és Madách utcákat összekötő
utat (377. hrsz.) 200 m hosszú szakaszon. A csapadékvíz az itt lévő lakóházakat
veszélyeztette és a kerteket elöntötte. Az utat a sártól megtisztították, a földet az út mellett
deponálták. A helyreállítás során szükséges a deponált föld elszállítását követően az érintett
útszakasz kőszórással történő helyreállítása és az útpadkák profilozása. Ennek költségei az
elkészített szekértői vélemény szerint 3.899.602,-Ft-ot tesznek ki. A helyreállításhoz vis
maior kárigény bejelentés javasol tenni, 10 % saját erőt kell biztosítani.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

95/2013. (VIII. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a 2013. június 24-i esőzés miatt a külterületi
szántókról lezúduló csapadékvíz nagy mennyiségű sárral árasztotta el és mosta
ki az önkormányzat tulajdonában lévő Dobó István utcát (412. hrsz) és a Dobó
utcát a Madách utcával összekötő utat (377. hrsz.)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

2013.
év

%

390.662,-Ft

10,02

Biztosító kártérítése

0,- Ft

0

Egyéb forrás

0,- Ft

0

Vis maior
támogatási igény

3.509.000,-Ft

89,98

Források összesen

3.899.662,-Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
3.899.662,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A
Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. A Képviselő-testület vállalja a
károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. A Képviselő-testület a saját
forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2013. augusztus 7.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor
bezárta és zárt ülést rendel el.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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