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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 12-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2016. (VII. 12.) számú
határozata
Vis maior támogatás igényléséről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1.) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Korm. rendelet alapján vis maior pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény: Előre nem látható természeti esemény (hirtelen lezúduló csapadék)
Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonát
képező - Béke tér hrsz: 16/1 - közterületen az út alatt üreget mosott. Omlásveszély van
a közúton. Az újabb csapadék általi károk megelőzése érdekében a csapadékvíz elvezető
rendszer feltételezett hibahelyének biztosítását el kellett végezni illetve a hiba
elhárításához szükséges mosatás és kamerázás folyamatban van. Az eddigi hibafeltárás
alapján ki kell cserélni a csapadékelvezető sérült elemeit, illetve a sérült csapadékvíz
elvezető rendszer közelében aláüregesedett, omlásveszéllyel fenyegetett útszakasz
elbontását követően meg kell oldani az útszakasz eredeti rétegrend szerinti újraépítését.
2.) A helyreállítás becsült költsége 30.000.000 Ft, amelyet 30% saját forrásból (9.000.000
Ft) és 70% vis maior támogatásból (21.000.000 Ft) kíván fedezni. A károk tervezett
helyreállítási összköltségének fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.
3.) nyilatkozza, hogy a káreseménnyel érintett 16/1 hrsz-ú közút az Önkormányzat
tulajdona.
4.) nyilatkozza, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
5.) Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

6.) A károsodott építmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§. (11) és (12) bekezdése, az 5/2004. GKM rendelet
mellékletének 3.1 pontja és 3.9 pontja illetve a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I.
törvény 34.§.(4) bekezdése alapján kötelező feladatát szolgálja.
7.) Az önkormányzat más – tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
8.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló 2/2016. ( II. 03.) számú rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
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