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KIVONAT 

 

Készült Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23. napján 18 

órai kezdettel megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
60  /2015./IX.23./                                              H a t á r o z a t 

 

 

 Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vis 

 maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 3.§-a alapján támogatási 

 kérelmet nyújt be az ebr42 rendszerben 276410 azonosító 

 számon bejelentett, Zalahaláp 527, 529, 572, 058, 588,  783,840, 

933/31, 990, 989, 899, 1008, 697, 1010. helyrajzi  számú önkormányzati tulajdonú közutakat sújtó, 

előre nem  látható – nagy mennyiségű csapadék okozta – károk 

 helyreállítása iránt. 

 1.)   A káresemény megnevezése:  A hirtelen lezúduló csapadék 

 következtében megrongálódott út helyreállítása. 

 2.) A  káresemény helyszíne:  Zalahaláp 527, 529, 572, 058,  588, 

 783,840, 933/31, 990, 989, 899, 1008, 697, 1010.  helyrajzi 

számú közutak. 

 3.)  A káresemény forrásösszetétele: 

       Saját forrás 30 %              10 743 804 Ft 

       Vis maior igény 70 %         25 068 875 Ft 

                                                                Források becsült költsége: 35 812 679 Ft 

 4.) A károk helyreállításának becsült költsége 35 812 679 Ft,  

 melynek  fedezetét az önkormányzat a megjelölt saját 

 forrás erejéig tudja  biztosítani. 

 5.) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2016. évi 

 költségvetési rendeletében a  támogatáshoz szükséges   10 743 

 804 Ft saját forrás összegét  biztosítja. 

 6.) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testület 

 nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek az 

 önkormányzat tulajdonát képezik, valamint a további 

 nyilatkozatokat teszi: 

 a) az önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan nem 

 rendelkezik biztosítással,  

 b) az önkormányzat a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos 

 feladatát más, a tulajdonában álló vagyontárgy segítségével  nem 

tudja ellátni,  

 c) az önkormányzat a saját erejéből a vis maior helyzetet 

 részben tudja megoldani, 

 7.) Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete 

 felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

 benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

 illetve a helyreállítás iránti intézkedésre. 

 8.) A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok 

 költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira  tekintettel 



történő helyreállítását. 

 

 

 

 Határidő:                 azonnal 

 Felelős:                    polgármester 

                                                                                          jegyző 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

        Bedő Lajos Sándor   s.k.                                                                       Dr. Gelencsér Ottó sk. 

            Polgármester                                                                                               Jegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

 

 

 

Zalahaláp, 2015. Szeptember 24. 


