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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. szeptember 13-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szűcs Gergely, Szaszkó Béla, Túróczi Béla– képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

 

Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. 

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 10 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja. 

 

1.Napirend 

Előterjesztés vis maior tartalék címen támogatási igény benyújtására 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Szeretném tájékoztatni a Képviselőtestületet, hogy 2010. szeptember 10-én első fokú 
belvízvédelmi készültséget rendeltem el a településben egyre több gondot okozó belvízhelyzet miatt. 
Rengeteg eső leesett a hétvégén és az időjárás előjelzés alapján, még fog esni. 
Lehetőségünk van a védekezési költségeinkhez támogatást igényelni az úgynevezett ebr42 rendszeren 
keresztül. Kérem Önöket, hogy szavazzunk arról, hogy beadjuk-e a támogatási igényünket vis maior 
tartalék címen. 

 
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 
99/2010. (IX.13.) számú határozat 
vis maior tartalék címen támogatási igény benyújtása 
 
A Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy 
a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló intézkedés. 
Helyei: Rózsa u. 39-41.  350 hrsz. 
  József A. u. 4-6. 571 hrsz. 
  József A. u. 1.  343 hrsz. 
  Rózsa u. 37.  370 hrsz. 
  Rákóczi F. u. 43. 313/2 hrsz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 589.578,-Ft     30% 
Biztosító kártérítése 0,-Ft 

Egyéb forrás 0,-Ft 
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Vis maior igény 1.375.682,-Ft. (70%) 
Források összesen 1.965.260,-Ft. 
 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.965.260,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
- A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelemek az Önkormányzat tulajdonát képezik. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
 
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló1/2010. (II.10.) számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja, a 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások szakfeladaton belül. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

Magyar Államkincstár Szolnok 
JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal 

 
 

 
Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 
 

kmft. 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 

 


