Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
77/2011.(VIII.24.) KT határozata
A vis maior támogatás címen történő támogatás igényléséről
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Cibakháza Posta Iskola épületében keletkezett viharkár.
Helye: 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 39. hrsz: 375
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2011. év
89.000 Ft

%
11

0 Ft
0 Ft
719.995 Ft
808.995 Ft

0
0
89
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 808.995,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A biztosító által még nem lett megállapítva a kártérítés összege. A képviselő testület a vis
maior támogatás összegét a későbbiekben, a biztosító által megállapított kártérítési
összeggel csökkenteni kívánja.
A képviselő – testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
Cibakháza Posta Iskola, hrsz: 375 épület (név, hrsz) alapfokú oktatás kötelező feladat
2.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítással jelenleg is rendelkezik, és vállalja annak 4
éven keresztüli fenntartását.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

Groupama Garancia
757742895



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.



A képviselő-testület a saját forrás összegét a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló 15/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendeletével
módosított 2/2011.(III.09.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
3.) A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát – Szolnok –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi
Kirendeltségét, Kunszentmárton
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2011. augusztus 24.

Hegyes Zoltán
polgármester

