JEGYZÓKÖNYV
KészüIt: Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 6-án
18.00 órai kezdettel
megtartott nyilvános tllésér<jl.

Az ülés helye:
Jelen

vannak:

községháza tanácsterem
Szedlák Attila
kondics István
Auerbach János
Bódi Jrinos
Lukáts Gábor Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Eva
kovács zsuzsa

jegyző
igazgatási főelőadó

szedlák Attila polqármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait,
és a meghívottakat. Megállapítom, hogy
a
képviselő-testület határozatképes, a megvflasáott
teprir.rotmr 5 fő megjelent.
egyéb elfoglalts|,ie,,iu,cuMihály k$viselá
egészségtigyi

Íf#T,:,?::,TÍJ;'Ji::f"Tá",i]
A jegyzőkönyv vezetésére kovács zsuzsa

köztisztviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Auerbach János képviselő és Kondis Isftrin alpolgáÁesá
urat kérem fel.
Megkérdezem a képviselő-testületet, van-e ;"űú;;k'i;r,
ászőlása észrevétele, javaslata?
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testtiletet
kéÁlárt ással, szavazzon,
T"pi*rai
ponttal egyetért.
"ri- "
A képviselő+estüIet 5 igen szavazattal egyetért.

NAPIRENDIJAVASLAT
1,) Rendkívüli csapadékos időjárás következtében
keletkezett károk
érdekébentörténő vis maior

El őadó. Sze dlák A

pályáiat benyújtása
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enyhítése
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l,) Rendkívüli csapadékos időjárás

következtében keletkezett

érdekébentörténő vis maior pályűat benyújtása
El ő adó : Sze dl ák A ttila po l gárm es ter

károk

enyhítése

szedlák Attila pqleármester
Tájél<oztatom a képviseló-testületet,. hogy 20l8.szeptember
3-án és 4-én a heves
felhőszakadás következtében.. a
teniÉkről
lezúduló
novén}i e,
.mezőgazdásági
törmeléket taítalmaző csapadékvíz.
meúyiségei
"gyeu
J"',n"juatu
elvezetni, így. a törmelék dugulást okozott
" "rrú;ú;r';il";;;;
rendszerben.
" "J"p"aetrii-Ji,ezető
A felgyülemlő csapadékvíza,, aknafedeleket'
."g"."ü,
megkrirosította, megbontotta a
térkő |árdaburkolatokat a Litér, Dőzsa Gy;.;y ^-;"u
elején lévő közterületen
- számú- főút
(6l 0 hrsz), a Határ utca éS a 72.
mentén lé-ió Balatoníűzfő felé vezető buszvárónál

;;.;;

(797 lltsz), továbbá a felgyülemlett csapadékvíz és hordaléka elöntötte a Dőzsa György utca
1-3. szám alaít (67112 hrsz) lévő termelői piac területét is.
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 1 565 000,- Ft, melynek fedezeíétaz
öntormányzat csak részben tudja biztositani. Javaslom a Belügyminisztérium fele vis maior
cimen pályáaaíot benyújtani. Van-e valakinek kérdése,hozzászőlása? Amennyiben nincs,
kézfeltarlással szay azzoí|, aki a páIyázat benyújtásával egyetért.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal eg,letérí.

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testü|etének
1 17l2018.(IX.6.) LKt, határ ozata
Litér Köszég Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás cimen pályázaíot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:
201 8. szeptember 3-4-i felhőszakadás krireseményeinek

helJreállítása

A káresemóny rövid ismertetése:
A 2018,09.03 és 04-i heves felhőszakadás következtében

a

mezőgazdasági területekről

lezúduló növényi és egyéb törmelékeí taríalmazó csapadékvíz mennyiséget a csapadékvíz
elvezető rendszer nem tudta elvezetni, a törmelék dugulást okozott a csapadékvíz-elvezető

rendszerben,

a

felgyülemlő csapadékvízmegemelte

az

aknafedeleket

és károsította,

megbontotta a térkő j árdaburkolatot a Litér, Dózsa György utca elején 1évő közterületen
(610 hrsz), valamint a Hatar utca és a 72. számű főút mentén lévő Balatonfúzfő felé vezető

buszvárónál (791 hrsz), továbbá a felgyülemlett csapadékvízés hordaléka elöntötte

a Dózsa

György utca 1-3. szám alatí (611/2 hrsz) lévő termelői piac területét.

A káresemény helye:

1) Litér, Dózsa György utcaZ. sz, előtíi közterület(610 hrsz)
(611,12 brsz)
2) Litér, Dózsa György utca 1-3. termelői piac
járda
(797 hrsz)
3) Litér, Határ és 72. sz, főítt buszváró

A
Megnevezés

2018. év

Ft

30

0Ft
0Ft

0

Saját forrás
(biztosítási összeq nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény

1 095 500

Ft

70

Források összesen

1 565 000

Ft

100

A

469 500

0

károk helyreállításának (költségvetés alapján) íevezell összköltsége 1 565 000,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudia (megfeleló rész aláhúzandó)
biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy

a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

'A

bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztositással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

BizíosííóTársas úg megnevezés e
Biztosítási szerződés szúma (kötvényszám) :

. Az

aniqa Bixíosító Zrt.
1834s84

adoíl kareseményre biztosítási összeget: ieényelt / nem igényelt (a megfeleló rész

aláhúzandó.

*A képviselő testület

határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biáosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresáüli fenntartását, valamint a támogatás
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biaosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Igazgatósága felé.

. Vállalja a

károsodott ingatlannak

a

költséghatékonyság

szemponüaira tekintettel történő helyreállítását.

.

Az önkormányzat más nem tudja ellátni

.

és a

megvalósíthatóság

a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudia látni /
rész aláhűzandó).

(a megfelelő

A testület a

saját forás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.26,) számű
Költségvetési Rendeletében biztositja.

A testület felhatalmazza a polgánnestert

a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Szedlák Attila polgármester

A

képviselő-testület több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester a nyilvános ülést
18:30 órakor lezárta.

szedlák Attila
polgármester

Óeur--=---l
Bencze Eva

iegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

a,/ ev1
Auerbach János
képviselő

1Zz^./

kondis István
alpolgármester

