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Előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról
Tisztelt Képviselő - Testület!
Mint ismeretes 2020. 07. 25.-én árvíz katasztrófa sújtotta a települést. A károk
enyhítése, a veszélyhelyzet elhárítása, továbbá az esemény okozta károk helyreállítására egyéb forrás hiányában - vis maior pályázat benyújtása javasolt. A vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szabályozza a
pályázat benyújtásának, felhasználásának feltételeit.
A korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerint a helyi önkormányzat
támogatást igényelhet:
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni
vagy teljes támogatására,
b)17 – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy
helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat
vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő kötelező
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy
más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,,
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a következő
határozati javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
a. a vis maior események okozta károk helyreállítására támogatási kérelem
benyújtásával egyetért,
b. felhatalmazza a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a
támogatási kérelem határidőn belüli benyújtására,
c. a káresemény megnevezése: 2020. 07.25.-i esőzések hatására bekövetkezett
káresemények, különösen a Máriás patak áradása okozta árvíz és hatásai,
továbbá a helyi utakban keletkezett károk
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d. a káresemény helye: Csurgó, az alábbi helyrajzi számok által közrefogott
terület: 2, 408, 740, 741, 1/3, 818, 918; továbbá: 2213, 2300, 2357, 2334,
2521, 2012
e. a káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját
forrás
(biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év

%

f. a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani,
g. a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik,
h. az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt,
i. a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.17.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Füstös János polgármester, Lantos Sándor jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
Csurgó, 2020. július 27.
Füstös János
Polgármester
Ellenjegyezte:
Lantos Sándor
Jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
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