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ELŐTERJESZTÉS  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. április 24-én tartandó ülésére 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Vis maior pályázat benyújtása 

 

Melléklet:   -  

A napirend előterjesztője: Kovács Mária polgármester 

Az előterjesztés készítője:  Czene Boglárka jegyző 

A képviselő-testületi ülés jellege*:  nyílt ülés   zárt ülés 

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján:  -  

 

Döntés jellege**:  egyszerű többséggel   

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv. alapján:  -  

 

Ecsegfalva, 2018. április 19. 

 

Czene Boglárka 

        jegyző 
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*A képviselő-testület ülés jellege 

a) zárt ülést kell tartani    aa) hatósági,  

ab) összeférhetetlenségi,  

ac) méltatlansági,  

ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

            ae) fegyelmi büntetés kiszabása,  

 af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

 

b) érintett kérésére zárt ülést tart     ba) választás,  

bb) kinevezés,  

bc) felmentés, 

bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,  

be) fegyelmi eljárás megindítása 

bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

 

c) zárt ülést rendelhet el   ca) vagyonával való rendelkezés,  

cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek  

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett  

üzleti érdekét sértené.  

 

**:  Minősített többségi szavazás  szükséges a  

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 

módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez 

7.önkormányzati képviselő kizárásához,összeférhetetlenség,méltatlanság megállapításához,  

8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,  

9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más 

érintett üzleti érdekét sértené.  

10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint: 

a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához, 

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy 

elidegenítéséhez, megterheléséhez, 

c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához, 

d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához, 

e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához, 

f) hitelfelvételhez, 
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az 

átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról. 
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Előterjesztés 

a 2018. április 24-én tartandó Képviselő-testületi ülésre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ecsegfalva településen 2018. március 18-án bekövetkezett több napos áramszünet miatt 

védekezési feladatok elrendeléséről döntött a polgármester, melynek keretében meg kellett 

oldani az áram nélkül maradt közintézmények, lakosság agregátorokkal történő áramellátása 

az ingatlanok fűtése érdekében, melegedőhely kijelölése, stb. 

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rendelet 1. § bekezdésében foglaltak lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok vis 

maior támogatást igényeljenek, egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges 

védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése vis maior esetére elkülönített 

forrást nem biztosít, ezért indokolt a fellépő kiadások külön finanszírozása.  

Az önkormányzat a káresemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül a vis maior igényét 

már a Belügyminisztérium felé - a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül - elektronikus 

formában bejelentette. Március 28-án megtörtént az előzetes helyszíni vizsgálat, melyről 

jegyzőkönyv készült a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közreműködésével, akik 

megállapították a vis maior esemény bekövetkezésének tényét.   

A bejelentéstől számított 40 napon belül a pályázatot is be kell nyújtani, aminek része a 

képviselő-testület azon döntése, miszerint az önkormányzat saját költségvetése terhére nem 

vagy csak részben tudta ellátni a védekezési feladatok finanszírozását.  

 

Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az 

elismert költségek 70%-a.  

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése ettől eltérő mértékű támogatást az alábbiak szerint 

szabályozza: 

„(2) A helyi önkormányzat - a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítést kivéve - az (1) 

bekezdésben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 

90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, továbbá a miniszter az alaptámogatási 

mértéknél magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő 

mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha a helyi önkormányzat 

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy 

b)  

c) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy 

a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások 

következményeként alakult ki.” 

Ennek ismeretében Ecsegfalva Község Önkormányzata 90%-os támogatásra jogosult. 

Mindezek ismeretében kérem a testületi tagokat a szükséges döntés meghozatalára! 

 

Határozati javaslat 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás 

jogcímen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély 

miatt szükségessé váló védekezés tárgyában, mivel Ecsegfalva település területén leesett ónos 
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eső, valamint az azt követő viharos széllökés a település egészére kiterjedő több napos 

áramkimaradást okozott. 

 

A védekezés forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás  44.999,-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 404.989,- Ft 90 

Források összesen  449.997,-Ft 100 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármestere által 2018. március 18- 21-e között elrendelt 

védekezési feladatok összköltsége 449.997,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 

tudja biztosítani.  

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) önkormányzati 

rendeletében a tartalék terhére biztosítja. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy e tárgyban korábban 

vagy e pályázattal egyidejűleg pályázatot, nem nyújtott be.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Felelősök:  Kovács Mária polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

 

 


