
1 

 

Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/133-8/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 július 27-én 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Rózsa Gyula, Török Elek József 

képviselők. 

  

                            Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2020. (VII.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) Vis maior pályázat. 

            Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.)      Vis maior pályázat. 

          Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester elmondta, a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtottunk 

be, mivel a rendkívüli időjárás jelentősen megrongálta a Művelődési Ház melletti árkot. 

Ennek a helyreállítását az Önkormányzat csekély mértékben tudja vállalni, ezért kértük a 

pályázati támogatást. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2020. (VII.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

A Bakonyszombathely Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: természeti erők okozta útkár, 2020. június 14.                                              

Helye: 515 helyrajzi számú burkolt árok.  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

 

       4.744.305 Ft 
 

30 

Biztosító kártérítése                      0 Ft 0 

Egyéb forrás                       0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény   11.070.042 Ft 70 

Források összesen     15.814.435  Ft 100 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült helyreállítási munkák 

költsége jelentősen meghaladja, továbbá mivel a vis maior esemény egyre gyakoribb, rövid 

időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki a 

költségek 90%-os intenzitással történő támogatását kérjük.  

 

Megnevezés 2020. év                 % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
       1.581.435 Ft                 10 

Biztosító kártérítése                   0 Ft 0 

Egyéb forrás                    0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény    14.232.912  Ft 90 
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Források összesen     15.814.435 Ft 100 

             A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát  

             képezi.   

 

 A fent nevezett károsodott építmény az önkormányzat helyi közutak és tartozékainak 

kezelése kötelező feladatának ellátását szolgálják.   

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni.    
o Az érintett utak melletti ingatlanok más úton nem megközelíthetőek. 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik:  

nem rendelkezik*/ nem releváns  Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / 

nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. 

 

Biztosító Társaság megnevezése -- 

Biztosítási szerződés száma -- 

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását.  

A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló3/2020. (II.25). számú 

költségvetési rendeletében biztosítja.  

   

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

 

                                                               Kmf. 

 

          Géringer Istvánné                                                                Varga Sándor 

              polgármester                                                                          jegyző 

 


