










Határozati javaslat 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (IX. 27.) határozata 

Vis maior támogatás címén pályázat benyújtásáról szóló 112/2018. (IX. 13.) képviselő-

testületi határozat módosításáról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2018. (IX. 13.) képviselő-

testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz 414 693 igénylésazonosító 

számon a 2018. augusztus 1-jén bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk miatt az 

önkormányzati kezelésű utak helyreállítására. 

 

A védekezési munkálatokkal érintett ingatlanok: 

2431 Perkáta, Zrínyi Miklós utca 292 hrsz 

2431 Perkáta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1908 hrsz, 2027 hrsz 

2431 Perkáta, Szent István utca 1966 hrsz,1968 hrsz 

2431 Perkáta, Táncsics Mihály utca 1488 hrsz 

 

A káresemények helye:  

2431 Perkáta, Petőfi Sándor utca 501 hrsz (540 m2),  

2431 Perkáta, Attila utca 406 hrsz (770 m2),  

2431 Perkáta, Adonyi utca 322 hrsz (80 fm),  

2431 Perkáta, Bajcsy-Zs. köz 277 hrsz (525 m2),  

2431 Perkáta, 06 hrsz (175 m2).   

                                                                                                                                                                            

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

2 921 328 Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 6 793 877 70 

Források összesen 9 715 205 100 

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége a B3 Munkagép Kft. által elkészített 

költségvetés alapján 9 643 205 Ft, melynek a fedezetét az önkormányzat csak részben tudja 

biztosítani.  

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott ingatlanok az 

önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják: településüzemeltetés (helyi közutak 

és tartozékainak kialakítása és fenntartása). 

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem 

igényelt. 

 



Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a károsodott ingatlanoknak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. A 

képviselő-testület nyilatkozik, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet 

benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől. 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat 

más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének megállapításáról” szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletében a 

K334 Karbantartási szolgáltatások előirányzat terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 27. 

 

 

 


