
Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. július 31-ei ülésén elfogadott határozatáról 
 

34/2018. (VII. 31.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: közmű és műtárgyai helyreállítása, 
helye: 2745 Kőröstetétlen 227/3 hrsz. 

2.) A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés     2018. év               % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.946.350 Ft 7,64 
Biztosító kártérítése 600.000 Ft 2,36 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 22.917.150 Ft 90 
Források összesen 25.463.500 Ft 100 

3.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 25.463.500 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

4.) A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a helyi önkormányzat 
tulajdonát képezi.  

5.) A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
Víztorony 227/3 hrsz. épület, víziközmű-szolgáltatás kötelező feladat. 

6.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 
Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt. 
Biztosítási szerződés száma 95454104096910600 

7.) Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt. 
8.) Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 
9.) Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
10.) A testület a saját forrás összegét, bruttó 1.946.350 Ft-oz, azaz egymillió-

kilencszáznegyvenhatezer-háromszázötven forintot a 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II. 16.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 

11.) Kinyilvánítja, hogy az önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani. 

12.)  A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 

13.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal  Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

35/2018. (IX. 14.) Ök. határozat 
 
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 
 

 
 


