Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2020. szeptember 7-én
megtartott ülésén hozott határozatokról.
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Zárt

KIVONAT
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 7-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 52/2020. (IX. 07.) számú határozata
I.
1.
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 492 718 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)

1.437.718,- Ft

10

Biztosító kártérítése

-Ft

0

Egyéb forrás

-Ft

0

Vis maior támogatási igény

12.939.459,- Ft

90

Források összesen

14.377.177,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.377.177,- 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 (1.437.718,- Ft) a 2020. évi költségvetéséről szóló költségvetési
rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

2. A Képviselőtestület 50/2020. (VIII.26.) számú határozata ezzel egyidejűleg hatályát veszíti.
Határidő: 2020. szeptember 8.
Felelős: Herodek Miklós József polgármester
II.
Zalamerenye Község Önkormányzat közigazgatási területén 2020. július 25-én végzetes
következményekkel járó időjárási helyzet alakult ki. A lehullott extrém mennyiségű csapadék
jelentős károkat okozott az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi ház épületében. Az
eseményt követően 492 655 igénylésazonosító szám alatt bejelentést tett a helyreállítással
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: önkormányzati épület megrongálódás,
helye: 145/1. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2020. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.257.042,- Ft

10

Biztosító kártérítése

-Ft

0

Egyéb forrás

-Ft

0

Vis maior támogatási igény

11.313.374,- Ft

90

Források összesen

12.570.415,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.570.415,- 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, Kossuth u. 10. (145/1. hrsz.) közművelődési feladatok ellátásának helyszíne.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget 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 (1.257.042,- Ft) a 2020. évi költségvetéséről szóló költségvetési
rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2020. szeptember 8.
Felelős: Herodek Miklós József polgármester
III.

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 zalamerenyei árvízcsúcs csökkentő komplex hasznosítású
víztározóban. Az eseményt követően 492 691 igénylésazonosító szám alatt bejelentést tett a
helyreállítással 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: ár- belvízvédelem
helye: 46., 171., 178., 029., 071/1., 071/2 és 027. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2021. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

12.210.796,- Ft

10

Biztosító kártérítése

-Ft

0

Egyéb forrás

-Ft

0

Vis maior támogatási igény

109.897.164,- Ft

90

Források összesen

122.107.960,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 122.107.960,- 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:
Árvízcsúcs csökkentő, ár és belvízvédelmi feladatok ellátása.
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 2021. évi költségvetéséről szóló költségvetési rendeletében hitel
felvétellel biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2020. szeptember 8.
Felelős: Herodek Miklós József polgármester
Herodek Miklós József s.k.
polgármester

Torma László s.k.
aljegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2020. szeptember 15.
Torma László
aljegyző

KIVONAT
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 7-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 53/2020. (IX. 07.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
1. a vis maior pályázat keretében kiírt ajánlattételi eljárásban beérkezett ajánlatokat
érvényesnek nyilvánítja, mind a műszaki ellenőri feladatok ellátására, mind a kiviteli
munkálatok elvégzésére.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési munkálatokra árajánlatot adó BautercPrizma Kft-vel és a műszaki ellenőri feladatok ellátásra a kedvezőbb árajánlatot adó Kiss
Barnabás egyéni vállalkozóval szerződést kössön.
3. biztosítja az elnyert támogatás feletti önerő összegét, mely 736.675,- Ft a 2020. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Herodek Miklós József polgármester
Operatív felelős: Gaál Krisztina személyzeti és önkormányzati referens
Herodek Miklós József s.k.
polgármester

Torma László s.k.
aljegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2020. szeptember 15.
Torma László
aljegyző

