Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:81-11/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. október 10.-én
(pénteken) de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Meghívott és nem jelent meg: dr. Dóczy Mariann képviselő , Somogyi Imréné
alpolgármester, Nagy Szabina képviselő és Kardos Antalné nemzetiségi elnök
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 4 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület
egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) Vis maior támogatásról szóló 56/2014. (X.2.) önkormányzati
határozat módosítása.
Előadó: polgármester
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1) Vis maior támogatásról szóló 56/2014. (X.2.) önkormányzati
határozat módosítása.
Előadó: polgármester
(A képviselők a szakértői véleményt és a határozati javaslatot előre, írásban
megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy sajnálatos módon a vis maior támogatással kapcsolatos Fehérvári
András okleveles építőmérnök szakértői véleményében szereplő összeg bruttó
összegként lett figyelembe véve, holott az nettó összeg, valamint nem szerepelt a
szakértői díj. Ez miatt javasolja az 56/2014.(X.2.) számú határozat számszaki
részének módosítása miatt a határozat visszavonását és új határozat meghozatalát a
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képviselők részére megküldött szakértői vélemény alapján.
Elmondja még azt is, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor még a
választások előtt,hogy a vis maior támogatási pályázat határidőben benyújtásra
kerülhessen.
Kérdés, hozzászólás:
Pichler Józsefné képviselő: Végül is a határozat a számszaki rész kivételével
ugyanaz. Feltétlenül javasolja az új összeggel az új határozat meghozatalát, hiszen
nem mindegy, hogy bruttó vagy nettó összegben lesz igényelve a támogatás.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2014. (X.10) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület az 56/2014. (X.2.) önkormányzati határozatát a vis
maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez
szükséges nyilatkozatokról azonnali hatállyal visszavonja.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014. (X.10) önkormányzati határozata
a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges
nyilatkozatokról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a vis
maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges
kötelező nyilatkozatok megtételéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterületek, csapadékvíz elvezető árkok helyreállítására vis maior támogatásra pályázatot nyújt be.
- A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (önerő)
Vis maior támogatási
igény
Források összesen:

2014-2015
2.904.089
6.776.207

%
30
70

9.680.296

100

a) A károk helyreállításának előzetesen becsült költségigénye: 9.680.296.- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
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b) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban
az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be. A műszaki szakértő egyaránt független az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől.
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát
nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az 2014-2015. évi költségvetés
gazdasági tartalékának terhére biztosítja.
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt a polgármester az ülést 9.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

