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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. január 06-i ülésére
A vis maior tartalékkeret igénybevételére
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata a 2010. évben 5 alkalommal nyújtotta be vis maior igényét a
vis maior tartalék felhasználásáról szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet 3. § (1) a) bekezdése
értelmében: „az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé
váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására.
Támogatási
igény
benyújtásának időpontja:
2010. június 09.
ebr:9760
2010. június 21.
ebr:14796
2010. szeptember 10.
ebr:21055

Támogatási igény

Támogatási összeg

5.956.000,-Ft

2.000.000,-Ft

7.348.225,-Ft

5.143.000,-Ft

12.630.896,-Ft

2010. október 20.
ebr25341
2010. december 08.
ebr29796

2.432.309,-Ft

hiánypótlás
lezárult,
támogatási
döntés
folyamatban
támogatás igény benyújtásra
került, hiánypótlás alatt áll

1.271.487,-Ft

A szigorú bírálati feltételeken felül helyszíni ellenőrzés is történt, amely az igény
indokoltságát és valódiságát állapította meg. A vis maior tartalékkeret igénybevételének
feltétele a 8/2010. (I.28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek
mellett egy Képviselő - testületi határozat arról, hogy saját erejéből - részben vagy egészben a vis major helyzetet nem tudja megoldani a város. A dokumentáció további szükséges elemei
már rendelkezésünkre állnak.
Az önkormányzat támogatási igényét a bejelentést követő 22 munkanapon belül köteles
benyújtani a Magyar Államkincstárnak, egy másolati példányban a területileg illetékes
közigazgatási hivatalhoz. A benyújtási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, annak
elmulasztása jogvesztő. A bejelentés 2010.december 08.-án történt a 22 munkanap 2011.
január 07.-én telik le. A Kormány rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében „ az igényelhető,
illetve megítélhető támogatás mértéke a védekezési költségek támogatására vonatkozó
vis maior kérelem esetén alapesetben a költségek 70 %-a. „

A költségeket alátámasztó dokumentumok alapján 1.816.410,-Ft a védekezés költsége,
melyből védekezéshez igényelt támogatás összege 1.271.487,- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
……../2011. (I.06.) számú Képviselő-testületi határozat
A vis maior tartalékkeret igénybevételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior tartalék címen támogatási
igényt nyújt be az Belügyminisztériumhoz (ebr42 reg.szám: 29796)
2. A védekezés összköltsége 1.816.410, Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja biztosítani saját forrásból, ezért 70 %-os támogatást igényel a következő
forrásösszetételben:

Megnevezés
Saját forrás
Vis maior igény
Források összesen

2011. év
544.923,-Ft
1.271.487,-Ft
1.816.410,-Ft

adatok Ft-ban
%
30
70
100

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját forrás összegét, mely
544.923,- Ft a 2011. évi költségvetés tervezésénél a Városi Tevékenység Belvíz során
biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentések benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Abony, 2011. január 05.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester
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