Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.

Iktatószám: T110512020

JEGYZŐKÖNYV
TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.június 30. napján megtartott testületi üléséről

Határozatok:
15/2020.(VI.30.) határozat
1 6/2020.(VI.30.) határozat

Rendeletek:
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Tamaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tamaszentmária, Egri u.2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.június 30.-án
15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Ülés helye: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 3331 .Tarnaszentmária, Egri u. 2. sz.
hivatali helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Flesch Gabriella polgármester
Török Gábor alpolgármester
Simoimé Szilák Nikolett képviselő
Dr. Szalay István képviselő

Tanácskozási jo22al me~jelent:

1. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
Távolmaradását jelezte: Erdei Csaba képviselő
Flesch Gabriefla pol&ármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat,
megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést megnyitom.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról.
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A napirendi pontok a következőek:

NAPIREND:

1. Javaslat Vis Major pályázaton való részvételről
Előadó: Jakab Ernő polgármester

Flesek Gabriella polEármester: Javaslom a naprendi pontok elfogadását:
Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, kérem kézfeltartással
jelezze.

Megállapítom, hogy Tarnaszentrnária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal és az alábbi határozatot hozta

15/2020.(VI.30j h at á r o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

NAPIREND:
1. Javaslat Vis Maior pályázaton való részvételről
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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I. Napirendi pont: Javaslat Vis Major pályázaton való részvételröl
Flesch Gabriella polgármester: Megkérem Kozma-Kékesi Gitta aljegyző asszonyt, bogy
tájékoztasson napirendi ponttal kapcsolatban.

Kozma-Kékesi Gitta alje~ző: Köszöntök mindent tisztelt képviselő-testületi tagunkat.
Rendkívüli ülésünk összehívásának oka, amint minden jelenlévő tudja a hétvégi hirtelen
lehullott csapadék okozta kár miatt, szükségesnek látom megpróbálni egy Vis Maior
pályázaton való részvételt. Az esőzés következtében nagy károk keletkeztek. A vis maior
pályázat keretén belül lehetőség nyílik ennek orvoslására.

Flesch Gabriella pol2árlnester: Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat alapján
döntsenek.
Megállapítom, hogy Tamaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal és az alábbi határozatot hozta

1612020.(VI.30.) h a tár o z at
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a vis major
támogatás címen pályázatot nyújtott be a Belügyniinisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Hirtelen lehullott csapadék okán az átereszek és árkok
eliszaposodása, eltömődése.
Érintett helyrajzi számok: Tamaszentmária 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2020. év

Saját forrás

100.000

Vis maior támogatás igény

354.000

Források

454.000

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 454.000 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani. Ezen költség előre láthatólag emelkedhet.
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A károsodott átereszek és vízelvezetők 1/1 tulajdoni hányadát képezi Tarnaszentmária
Községi Önkormányzatnak.

Károsodott ingatlanok az önkormányzat kötelező feladat ellátását szolgálja

121/1 hrsz árok vízelvezető

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

121/2
121/3
12 1/4
12 1/5
121/6

Közutak, hidak,
Közutak, hidak,
Közutak, hidak,
Közutak, hidak,
Közutak, hidak,

hrsz árok vízelvezető
hrsz árok vízelvezető
hrsz árok vízelvezető
hrsz árok vízelvezető
hrsz árok vízelvezető

alagutak üzemeltetése fenntartása
alagutak üzemeltetése fenntartása
alagutak üzemeltetése fenntartása
alagutak üzemeltetése fenntartása
alagutak üzemeltetése fenntartása

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzatunk nem rendelkezik
biztosítással
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testületet vállalja a károsodott ingatlannak
a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni, Így a
vis maior pályázat benyújtásához folyamodott.
A képviselő-testület saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló l/2020.(II.12.)
számú költségvetési rendeletében biztosítja.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Flesch GabrieHa p0 uarmes er:

Flesch G della
polgármester
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Kozma-Kékesi Gitta
aljegyző

