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KIVONAT  

A képviselő-testület 2014. július 11-i nyílt üléséről  
 
 
 
 
 

1. 51/2014. (VII. 11.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2014. (VI. 24.) Kt. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Képviselő-testület vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz a 2014. május 12-13-i harmad fokot elérő árvíz miatti káresemény 
védekezési és helyreállítási költségeinek részbeni megtérítésére, melynek helyszínei: 
Csörötnek 04/2 hrsz. (védtöltés). 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás  2.720.925,-Ft 10 
Biztosító kártérítése  0,- Ft 0 
Egyéb forrás  0,- Ft 0 
Vis maior támogatási igény 24.488.325,-Ft 90 
Források összesen   27.209.250,-Ft 100 

 
A védekezés és helyreállítás (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 27.209.250,- Ft, 
melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja biztosítani. Tekintettel arra, hogy a 
felmerült károk helyreállítása az Önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja, a 
Képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel a védekezési, helyreállítási 
költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényel. 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a védekezéssel érintett vagyonelemek a tulajdonát 
képezik. 
A károsodott ingatlanok az Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont szerinti vízkárelhárítás kötelező 
feladatainak ellátását szolgálják. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 5.) 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
 



Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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2014. 

2. 52/2014. (VII. 11.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
zárszámadásához kapcsolódó vagyonkimutatást az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
Csörötnek, 2014. július 30. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


