14 / 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. június 11-én 8,15 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Gartner József, Holl András, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Nagy Tamás, Pék László,
Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (11 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 11 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
121/2010.(VI.11.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1./ Rendkívüli úthelyreállításokról döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A viharkárok vis maior tartalékból történő megtérítésére benyújtandó támogatási kérelem
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja az 1./ napirendi pontot – az előterjesztéshez csatolt
ajánlatokat tekintve - zárt ülés keretében megtárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
122/2010.(VI.11.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja:
1./ Rendkívüli úthelyreállításokról döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
2./ A viharkárok vis maior tartalékból történő megtérítésére benyújtandó támogatási kérelem
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kaszás Béla osztályvezető kifejti, miszerint az előterjesztés határozati javaslatában szereplő
telephely-meghatározás a biztosítási kötvényből átvett megnevezés, mert a képviselőtestületnek határozatban kell nyilatkoznia a vis maior tartalékból történő igényléshez, hogy
rendelkezik biztosítással. Az Alkotmány utca 10. szám alatti ingatlan a napköziotthonos
óvoda épülete. Az Alkotmány utca 14. szám alatti ingatlan a volt MHSZ épület. A Rákóczi tér
3-5. szám alatti ingatlan az általános iskola, a József Attila utca 15. szám alatti ingatlan pedig
a kórház épülete. A Borzavári utcai ingatlan a városi köztemető. Azon épületek esetében,
amelyekre vonatkozóan az önkormányzat biztosítással rendelkezik, a biztosító felé szintén
jelezték a káreseményt. Tudomása szerint mindegyik épületnél a biztosító már helyszíni
szemlét is folytatott, s gyakorlatilag összegekre tett felajánlásokat. Az önkormányzat a volt
MHSZ épület tekintetében részletes költségvetést nyújt be. Az utakra nem rendelkeznek
biztosítással, amit külön jelezni kellett. A biztosító a belső károsodások nagy részét megtéríti,
de a külső terepen vagy kerítésben okozott kárt nem téríti.
Utal arra, hogy a határozati javaslat a 8/2010.(I.28.) Korm. rendeletben megfogalmazott
kötelező mellékleteket tartalmazza, amit a vis maior igényléséhez be kell nyújtani.
Az eljárás folyamata, hogy a káreseménytől számított 5 napon belül be kell jelenteni
elektronikus formában, majd 22 napon belül kell a részletes pályázati kérelmeket benyújtani.
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a védekezési költség alatt például a fakivágások költségeit
kell érteni?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy igen.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
124/2010.(VI.11.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján 3 támogatási kérelmet nyújt be a
2010. május 15. - június 4. között a várost ért természeti károkból adódó indokolt és
szükséges védekezési költségek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező
önkormányzati feladatot ellátó épületben vis maior események által okozott károk
helyreállítási költségeinek megtérítésére.
A 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet 4.§ (3) c) pontban leírtak alapján:
1./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Zirc Városi Önkormányzat a Groupama Garancia
Biztosítónál 575346853 szerződésszámmal önkormányzati vagyonbiztosítással
rendelkezik, amely 26 kockázatviselési helyen található építményekre terjed ki. A
biztosítási körbe tartozó építmények közül védekezési költség megtérítése iránti kérelmet
nyújt be
- a 11. számú telephely – Alkotmány utca 14.,
- a 17. számú telephely – Alkotmány utca 10.,
- a 23. számú telephely – Rákóczi tér 3-5. és
- a 24. számú telephely – József Attila utca 15. ingatlanokkal kapcsolatban.
Helyreállítási költség megtérítése iránti kérelmet nyújt be
- a 10. számú telephely – Borzavári utca és
- a 11. számú telephely – Alkotmány utca 14. ingatlanokkal kapcsolatban.
A támogatási kérelmekben szereplő többi, önkormányzati tulajdonú ingatlanra – utakra –
biztosítással nem rendelkezik az önkormányzat.
2./ A helyreállítási költség megtérítése iránti kérelmekben szereplő, a biztosítási szerződésben
10. számú telephelyként feltüntetett, a Borzavári utcában található ingatlan rendeltetése
temető. A biztosítási szerződésben 11. számú telephelyként feltüntetett, az Alkotmány
utca 14. szám alatt található ingatlanban szociális alapszolgáltatás működik. A képviselőtestület megállapítja, hogy Zirc Városi Önkormányzat a feladatokat más, önkormányzati
tulajdonú épületben nem tudja ellátni.
3./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. április hónapban kérelmet nyújtott be a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú
mellékletének 3. pontjában szereplő – működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatása – előirányzat terhére nyújtandó vissza nem térítendő támogatás iránt. A 2010.
évi működési költségvetés egyensúlyát részben hitellel, a Polgármesteri Hivatal és
intézményeink költségvetési kiadásainak csökkentésével sikerült megteremteni, de közel
sem biztos, hogy ez az egyensúly tartható lesz.
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A képviselő-testület megállapítja, hogy Zirc Városi Önkormányzat a rendkívüli időjárási
helyzet által okozott védekezési költségek és a károk helyreállításának a biztosítói
kártérítésen és a vis maior támogatáson felüli terheinek a fedezetét is csak rendkívüli
intézkedésekkel, egyéb tervezett kiadások csökkentésével tudja megteremteni, a
védekezési és helyreállítási kiadások teljes összegének kifizetésére nem képes.
4./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási kérelmekben szereplő, a védekezéssel
érintett vagy károsodott ingatlanok közül az önkormányzati tulajdonú épületekre az
önkormányzat rendelkezik biztosítással, és ezt négy éven keresztül fenn is tartja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: a támogatási kérelmek beadásának határideje

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 8 óra 35 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

