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A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
2010. április 12-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéhez

63/2010.(IV.12.) sz. önk. hat.

Vis Maior pályázat benyújtásáról szóló
47/2010.(III.11.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. április 12 –én, Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének Rendkívüli ülésén
Helyszín: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat – Községháza tárgyalóterme Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
Időpont: 16.00 óra
Jelen vannak :
Huber Ferenc polgármester, Ambrus Dénes, Ficsór Dénes, Herman József, Hillender Györgyné, Nida
Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna és Buzás Istvánné jegyző
Huber Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenlévő
képviselők száma 9 fő, a képviselő-testület határozat képes.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Temesváriné Bozsó Ágnest, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tukarcs
Istvánnét kéri fel.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melynek tárgyalásával a testület jelenlévő tagjai egyet
értenek.
1.) Vis Maior pályázat benyújtásáról szóló 47/2010.(III.11.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról
Huber Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat kettő Vis Maior
pályázatot is adott be az elmúlt időszakban. A második pályázat beadása közben hatályba lépett a
szóló Vis Maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) számú Korm.
rendet, melynek értelmében a pályázat beadásáról szóló önkormányzati határozat kötelező tartalmi
elemeiben változás történt. A határozatban meg kell jelölni a vállalt saját forrás illetve az igényelt
támogatás intenzitását is, mely az Önkormányzat esetében 10 illetve 90% -os. Ezen felül ki kell
mondani a határozatban, az önrész, saját erő forrását, ami folyószámla hitel lesz.
Huber Ferenc a tájékoztató után megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy véleménye, kérdése,
hozzászólása van-e valakinek. (vélemény, kérdés, hozzászólás nincs )
Ezután a Képviselők 9 igen szavazattal, azaz egyhangúlag támogatják a 47/2010.(III.11.) számú
határozat módosítását és a következő határozatot hozzák:
63/2010.(IV.12.) sz. önk
Vis Maior pályázat
módosításáról

határozat:
benyújtásáról

szóló

47/2010.(III.11.)

sz.

önkormányzati

határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Vis maior pályázat beadásáról szóló
47/2010. (III.11.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja 2010. április 12-től:
1.) A határozat 2.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„3. §. (1) bekezdés a.) pontja”

2.) A határozat az alábbi 3.) ponttal kiegészül:
„ A 10% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel terhére
biztosítja.”
3.) A határozat az alábbi 4.) ponttal egészül ki:
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
798.759
7.188.829
7.987.588

%
10
90
100

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselő-testület tagjai

Napirenden kívül:
Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket az április 11-i választás helyi
eredményéről, majd megköszöni a részvételt és 16 óra 43 perckor bezárja az ülést.
k.m.f.
Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző
Tukarcs Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
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MEGHÍVÓ
FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2010. ÁPRILIS 12-ÉN –HÉTFŐN- 16 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,
MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM
Helye: Községháza tárgyaló terme

Napirendi javaslat:
1. Vis Maior pályázat határozat módosítása

Meghívottak:
Képviselő-testület tagjai
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztője

Fegyvernek, 2010. április 12.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Vis maior pályázat beadásáról szóló
47/2010. (III.11.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja 2010. április 12-től:
4.) A határozat 2.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„3. §. (1) bekezdés a.) pontja”
5.) A határozat az alábbi 3.) ponttal kiegészül:
„ A 10% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel terhére
biztosítja.”
6.) A határozat az alábbi 4.) ponttal egészül ki:
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
798.759
7.188.829
7.987.588

%
10
90
100

Erről értesül:
6.) Huber Ferenc, polgármester
7.) Buzás Istvánné, jegyző
8.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
9.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
10.)Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2010. április 12.
Huber Ferenc
polgármester

