Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-án megtartott rendes, nyílt
testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Vis maior pályázatához szükséges határozat
meghozataláról.

88/2015. (IV. 20.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2015.02.25-i szélvihar és esőzés következtében a Fekete
István Általános Iskola épületének konyha/étkező része károsodott.
A káresemény helye: Jókai u. 43. hrsz: 1089.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.028.621,- Ft
Vis major támogatási igény 9.257.589,- Ft
Források összesen: 10.286.210,- Ft
A károk helyreállításának tervezett összege 10.286.210,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.


A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja: Fekete István Általános Iskola közétkeztetés kötelező feladat.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
nem rendelkezik.
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
 vállalja az épületre vonatkozó értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítás
megkötését és annak négy éven keresztüli fenntartását

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem
tudja ellátni.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.

Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente s.k.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Gyömrő, 2015. április 29.

Egervári Judit
jegyzőkönyvvezető

Varga Ernő s.k.
jegyző
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