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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. augusztus 24-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

85/2016.(VIII.24.) Kt. Hat.

A napirendi pontra tett javaslatról

86/2016.(VIII.24.) Kt. Hat.

Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi útjainak
helyreállításához (Bagimajor)
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 24-én, 15,00 órakor megtartott
rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos és Oravecz Mihály testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina ésTóth-Varga Valéria testületi tagok
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 4 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
85/2016.(VIII.24.) Kt.
Határozat
A napirendi pontra tett javaslatról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete a

Napirendi

pontra

tett

javaslatot

I. NAPIREND:
Előterjesztés a Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi útjainak helyreállításához /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Vis maior pályázatban igényelhető támogatás mértéke a
költségek maximum 90%-a lehet, sikeres pályázat esetén ebben az esetben Önkormányzatunknak 10% önerő kell
biztosítania, melyet a 2016-2017 éves költségvetésben biztosított útfenntartási előirányzat terhéből tudnánk
finanszírozni. A pályázatot úgy készítettük el, hogy az útfelújítások 2017. évben kezdődnek el.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Oravecz Mihály és Német Lajos képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag úgy gondolja, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi
útjainak helyreállításáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

86/2016.(VIII.24.) Kt.
Határozat
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi útjainak helyreállításához

Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel Bagi majori település rész belterületi : Radnóti M utca 290 m, Kaffka
M utca 255 méter, Mikszáth K utca 218 m, és 131 méteres szakaszai, Táncsics M utca 161 m Május 1 út 170 m.
útjainak helyreállításához.

Kengyel Község Képviselő testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény, valamint a vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis
maior támogatásra nyújt be pályázatot , az ebr42 : 290251 azonosító számon Kengyel - Bagi major -belterületi
utjainak helyreállításához. A Kengyel Községi önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük:
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2016. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

4.548.295 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

40.934.647Ft

90%

Források összesen

45.482.942Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 45.482.942 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat részben tudja biztosítani.
A saját forrás összegét 4.548.295 Ft-ot az önkormányzat 2016-2017. évi költségvetésében biztosítja az útfenntartási
előirányzat terhére.
Kengyel Községi Önkormányzat vállalja a károsodott utak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Hivatal
Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést berekeszti.
K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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