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ELŐTERJESZTÉS 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 14-ei rendkívüli 

ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 34/2018. (VII. 31.) Ök. határozatában (továbbiakban: Ök. határozat) döntött 
arról, hogy Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, tekintettel arra, 
hogy a júniusi viharos időjárás következtében a víztorony építése során használt 2 db technikai nyílás 
egyike beszakadt, a másik a beszakadás előtti állapotba került. A pályázat 2018. augusztus 1-jén 
benyújtásra került. 
 
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága a 2018. szeptember 11-én átvett 
levelében 7 napon belüli hiánypótlás benyújtására szólította fel az önkormányzatot.  
 
A levélben foglaltaknak megfelelően a 412 071 ebr azonosító számon benyújtott vis maior 
pályázathoz kapcsolódóan szükséges az Ök. határozat módosítása, melynek oka, hogy az 
önkormányzat a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel kötött viziközmű bérleti-üzemeltetési 
szerződés alapján általános forgalmi adó levonásra jogosult, így a határozatban a helyreállítása 
költségét nettó értéken szükséges feltüntetni.  
 
A helyreállítás szakértő által előzetesen becsült költségigénye bruttó 25.463.500 Ft. (20.050.000 Ft + 
Áfa). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint az Ök határozatot 
módosítsa. 
 
Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság tárgyalja meg. A Bizottság 
véleményét az elnök a Képviselő-testület ülésén szóban ismerteti. 
 
A döntéshozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 
50. § rendelkezései alapján - figyelemmel a KT. SzMSz 37.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 
– minősített többségű szavazati arányt igényel. 
 
Kőröstetétlen, 2018. szeptember 12.  
  
 Pásztor Imre 
  polgármester 
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Határozati javaslat  
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2018. (VII.31.) Ök. 
határozatot (továbbiakban: Ök. határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. A Ök. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.)A káresemény forrásösszetétele: 
A helyreállítás bruttó költsége 25.463.500 Ft, de a nettó finanszírozás miatt a pályázat 
forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: 

Megnevezés     2018. év               % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.405.000 Ft              7 
Biztosító kártérítése 600.000 Ft              3 
Egyéb forrás  0 Ft              0 
Vis maior támogatási igény 18.045.000 Ft            90 
Források összesen 20.050.000 Ft 100” 
 
2. Az Ök. 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10.) A testület a saját forrás összegét, nettó 1.405.000 Ft-ot, azaz egymillió-négyszázötezer forintot a 
2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.” 
 
3. Az Ök. határozat az alábbi ponttal egészül ki:  
 
„11a.) Kijelenti, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel kötött viziközmű bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzat általános forgalmi adó levonásra jogosult.” 

 
4. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
A határozatot kapják: 
1.) Jegyzői megbízott és általa   
2.) ügyintéző helyben 
3.) Hatósági és Igazgatási iroda helyben 
4.) Pénzügyi Iroda helyben 
 
 
Az előterjesztést láttam: 
 
  Dr. Diósgyőri Gitta 
  címzetes főjegyző 
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