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Az előterjesztés elfogadásához egy szavazás szükséges:
1. a rendeletmódosításhoz minősített név többségi szavazás
szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. március hónapban a hirtelen hóolvadás, utána pedig az egy évszázada nem látott
mennyiségű eső megemelte a talajvízszintjét illetve Tápóin is nagy mennyiségű víz folyt le a
ennek következtében Tápiógyörgye mélyebben fekvő területein nagymértékű belvíz jelent meg.
A kritikus területeken a belvíz szivattyúzása, továbbá ideiglenes belvízelvezető csatorna
kialakítása vált szükségessé a belvíz elvezetése, illetve a közelben lévő ingatlanok védelme
érdekében.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) és (5) bekezdése, az árvíz- és a
belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 19-22.§-a alapján, valamint a vizek
kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet (1) bekezdésben
foglalt hatáskörénél eljárva a polgármester 2013. április 02-tól 2013. április 19-ig Tápiógyörgye
Község közigazgatási területén II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.
Ezen védekezés költségei nem szerepeltek az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, ezért a
kormányhoz fordulónk a költségek megtérítése iránt.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testületi határozatot és csatolni kell a Vis
Maior kérelem elbírálásához.
A határozat tartalmi elemei:
„c) Társulás vagy képviselő-testület határozata arról, hogy
ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
cb) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
cc) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja,
cd) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11} bekezdése szerinti
értékkövető biztosítás megkötését,
ce) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
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cf) saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani,”

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Tápiógyörgye, 2013. április 29.
Varró István
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Papp Antal
jegyző

Határozati javaslat

………./2013. (……..) Vis Maior támogatás igényléséhez.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) alapján
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozza:
1. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az önkormányzatokért felelős
miniszterhez.
2. A belvíz, illetve a belvíz által okozott károk helyreállításának tervezett összege 30 millió
forint, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani, az ehhez szükséges
pénzeszköz nem áll rendelkezésre, ennek költségeit nem tudja vállalni.
3. Ilyen típusú káreseménnyel kapcsolatos biztosítással az Önkormányzatunk nem
rendelkezik és más tulajdonában lévő épületben hasonló épületben feladatai nem tudja
megoldani.
4. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történő helyreállítását.
5. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
vis maior pályázat benyújtására.
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Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Varró István polgármester
Dr. Papp Antal
2013.december 31.

Tápiógyörgye, 2013. április 29.
Varró István
polgármester

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Varró István polgármester
Pest Megyei Kormányhivatal
Valamennyi képviselő helyben.
Dr. Papp Antal jegyző
Pénzügyi csoport
Irattár
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