JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-én, 8.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky
Lajos, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Székely Attila, képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Ducsai Sándor képviselő
Horváth István képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Szilágyi Éva irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Az ülésre meghívás történt, a meghívottak közül nem jelentek meg:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
Spaits Miklós
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 8 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Gál Nikoletta vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés Gyömrő városában 2015. 08. 17-én bekövetkezett eső okozta Vis maior károk (Puky
utca 688 hrsz, Sárkány utca 2114 hrsz, Dózsa Gy. u.-Baross u. 817 hrsz) pályázatához
szükséges határozat meghozataláról.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő városában 2015. 08. 17-én bekövetkezett eső okozta Vis maior károk (Puky utca
688 hrsz, Sárkány utca 2114 hrsz, Dózsa Gy. u.-Baross u. 817 hrsz) pályázatához szükséges
határozat meghozataláról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1

dönt arról, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be
a Belügyminisztériumhoz:
A káresemény megnevezése: 2015. 08. 17-én bekövetkezett eső okozta károk,
helye Puky utca 688 hrsz, Sárkány utca 2114 hrsz, Dózsa Gy. u.-Baross u. 817 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.744.794,- Ft
Vis major támogatási igény 15.703.139,- Ft
Források összesen: 17.447.933,- Ft
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összege 17.447.933,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem
a tulajdonát képezi.
A károsodott építmény(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának
ellátását szolgálj(ák): csapadékvíz elvezetés kötelező feladat, szennyvízelvezetés kötelező feladat.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
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.
Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
140/2015. (IX. 17.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be
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helye Puky utca 688 hrsz, Sárkány utca 2114 hrsz, Dózsa Gy. u.-Baross u. 817 hrsz.
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Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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