KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. augusztus 24.-i ülésére
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi útjainak helyreállításához
Tisztelt Képviselő- testület!
2016. július hónapban a folyamatos esőzés következtében a község Bagi majori belterületi
útjai járhatatlanná váltak. A vis maior helyzetet a belügyminisztériumhoz, a MÁK-hoz a
katasztrófa védelemhez bejelentettük az ebr 42 rendszeren keresztül.
Az ebr 324038 számú igénylés a következő út szakaszokat érintette: Radnóti M. utca 290 m,
Kaffka M utca 255 méter, Mikszáth K utca 218 m, és 131 méteres szakaszai, Táncsics M. utca
161 m Május 1 út 170 m.

Az utak helyreállításához javasoljuk Vis Maior támogatás igénylését, tekintettel arra, hogy
ennek költségét az önkormányzat saját erőből nem tudja megoldani.
Vis maior pályázatban igényelhető támogatás mértéke a költségek maximum 90%-a lehet a
társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések esetében.
Kengyel, 2016. augusztus 23.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2016.(VIII.24) Kt.
Határozat
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel belterületi útjainak helyreállításához
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel Bagi majori település rész belterületi : Radnóti M
utca 290 m, Kaffka M utca 255 méter, Mikszáth K utca 218 m, és 131 méteres szakaszai,
Táncsics M utca 161 m Május 1 út 170 m. útjainak helyreállításához.
Kengyel Község Képviselő testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény, valamint a vis maior támogatás részletes szabályairól szóló
9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatásra nyújt be pályázatot , az ebr42 :
290251 azonosító számon Kengyel - Bagi major -belterületi utjainak helyreállításához. A
Kengyel Községi önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2016. év
4.548.295 Ft
0 Ft
0 Ft
40.934.647Ft
45.482.942Ft

%
10%

90%
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 45.482.942 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A saját forrás összegét 4.548.295 Ft-ot az önkormányzat 2016-2017. évi költségvetésében
biztosítja az útfenntartási előirányzat terhére.
Kengyel Községi Önkormányzat vállalja a károsodott utak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
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