Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2020. augusztus 26-án
megtartott ülésén hozott határozatokról.
Hat. száma

Tartalom

Nyílt:
49/2020.(VIII.26.) KT határozat

- Szociális tűzifa pályázat benyújtása

50/2020.(VIII.26.) KT határozat

- Vis maior pályázat benyújtása (

51/2020.(VIII.26.) KT határozat

- Szerződés módosítás Dr. Spingár Lászlóval

Zárt

KIVONAT
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. augusztus 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 49/2020. (VIII.26.) számú határozat
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete

a) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú
melléklet I.8. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóságához.
b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 18.000 Ft+ÁFA (22.860,- Ft) saját forrást az
önkormányzat 2020. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2020. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
d) a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Herodek Miklós József polgármester
Operatív felelős: Sárempekné Bakonyi Judit igazgatási ügyintéző

Herodek Miklós József s.k.
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.
jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2020. augusztus 28.
Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

KIVONAT
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. augusztus 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 50/2020. (VIII. 26.) számú határozata
I.
Zalamerenye Község Önkormányzat közigazgatási területén 2020. július 25-én végzetes
következményekkel járó időjárási helyzet alakult ki. A lehullott extrém mennyiségű csapadék
jelentős károkat okozott a közutakban, padkákban, vízelvezető árkokban. Az eseményt
követően 492 772 igénylésazonosító szám alatt bejelentést tett a helyreállítással védekezéssel
kapcsolatban. Zalamerenye Község Önkormányzata kijelenti, hogy a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani. Ezért úgy határozott, hogy vis maior támogatási kérelmet nyújt
be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: út és padka megrongálódás, árok feltöltődés
helye: 168, 170, 182/4. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2020. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.258.399,- Ft

10

Biztosító kártérítése

-Ft

0

Egyéb forrás

-Ft

0

Vis maior támogatási igény

11.325.592,- Ft

90

Források összesen

12.583.991,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.583.991,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
Zalamerenye, 168, 170, 182/4. hrsz. helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
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. A
testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló költségvetési rendeletében
biztosítja a többletbevételek terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: Herodek Miklós József polgármester

Herodek Miklós József s.k.
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.
jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2020. augusztus 28.
Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

