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Készült:

Ulés helye:

JEGYZŐKÖNYV

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus hó 18.
napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
19/2020. (Vlll.18.) Bodony Községi Önkormányzat káresemények helyreállítására VIS

MAIOR támogatási igény hiánypótlásáról

Napirend:

Napirend:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény hiánypótlása.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

Az ülésen akadályoztatása miatt Kovács Dominika képviselő nem jelent meg.

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy
határozatképesnek mondja ki és megnyitja. A mai
képviselőt javasolja. Tájékoztatja a megjelenteket,
készül.

három képviselő jelen van, így az ülést
ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Farkas István
hogy a képviselő testületi ülésről hangfelvétel

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Farkas István képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.
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Javasolt napirendi pontok:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény hiánypótlása.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyebek

Vince János polgármester:
A testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően megkapta a mai testületi ülés napirendi
pontjainak anyagát. A rendkívüli ülés összehivását indokolja a pályázatban azonnali intézkedést
kívánó döntés meghozatala.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott
el szavazásra bocsátja a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait.

c A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e/fogadta apolgármester által javasolt napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A támogatási igényünket a Magyar Államkincstár megvizsgálta a szabályszerűségi vizsgálat során
önkormányzatunkat hiánypótlásra hívta fel, arra való hivatkozással, hogy a képviselő-testület
határozata nem tartalmazza hogy saját erejéből - részben vagy egészben - nem tudja megoldani a
vis maior esemény okozta helyzetet.
A támogatás intezitása 90%-os, tehát ahogy az előző ülésen megbeszéltük, mindenképpen önerő
biztosítását kívánja meg a pályázat.
Javaslom elfogadásra határozatunk kiegészítését azzal a nyilatkozatunkkal, hogy a károk fedezetét
az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a V/S MAIOR
‘C támogatási igény önkormányzat nyilatkozatával történő kiegészítését.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2020. (VIII.18.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 18. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott arról, hogy a VIS MAIOR támogatási címen benyújtott pályázat
16/2020. (Vlll.7.) határozatát kiegészíti azzal a nyilatkozatával, hogy a károk helyreállításának
(költségvetés alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz hetvenhárommillió
nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja
biztosítani.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2020. (VIIl.7.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 7. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott, hogy VIS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújt be a
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Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási
költségeinek a fedezetére.

Káresemények helyszíne;
1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal,
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hidjának pillére ás a
partfala. Káresemények típusai: Partfalomlás, támfalomlás.
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú utcában a lezúduló Víz

hatására a régi aszfaltos burkolat több helyen teljesen megsemmisült, lemosódott kb. 150 m
hosszan. A közlekedés az úton rendkívül nehézkessé, Veszélyessé vált.

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2019. év

Saját forrás (biztosítási összeg 7.380.986.- Ft 10
nélkül)
Biztosító kártérítése -

Egyéb forrás -

Vis maior támogatási igény 73.809.860.- Ft 100
Források összesen 66.428.874.- Ft 90

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz
hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, melynek teljes fedezetét az
önkormányzat részben tudja biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott építmények az
önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását szolgálják.

1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a
partfala - vízelvezetés - kötelező feladat
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat

A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással.
A biztosító társaság megnevezése: Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződésszám: 519/835170416
Az önkormányzat az adott káreseményekre igényelt biztosítási összeget.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő más vagyontárggyal nem tudja ellátni a kötelező feladatait.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A képvis~lő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős; Vince János polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

Vince János polgármester: ~



4. Egyebek napirendi Pont

Vince János polgármester:
Az Árpád utca feiújítási munkálatait a kivitelező megkezdte, az augusztus 20.-i hosszú hétvége
előtt azonban a padka lemarását már nem fogja megkezdeni, hogy az ünnepekre ne maradjon
padka nélkül az út. Az ünnepi hétvége után jövő héten folytatják a munkákat. Közmunka program
igényünket augusztus 31-vel 4 főre Ismét benyújtottuk, sajnos férfi munkaerő nem igazán van. A
Magyar Falu Programom belül meghirdetett temető felújítási pályázatot újra kell gondolnunk, más
projektelemekkel kell megtervezni a pályázat beadását, szintén a Magyar Falus pályázatok között
jelent meg új lehetőség, mely a településeken található elhagyott ingatlanok megvásárlására nyújt
támogatást, maximum 5 millió forint összegben. Ahogy azt már többször megbeszéltük, Bodony
településközpontjában lévő leégett ingatlan megvásárlását kellene fontolóra venni, ebben az
ügyben folyamatban vannak az egyeztetések.

SzabóGáborképviselő:
Sajnos több ilyen elhanyagolt ingatlan is van a településen, az Árpád utca 21. szám alatt is.

Farkas István alpolgármester:
Sajnos az is nagy probléma, hogy a lakosok felelőtlenül ültetik a fákat, bokrokat, azokat nem
ápolják. A patak partra ültetett fák okozzák a legnagyobb problémát, amikor már olyan méretűre
nőnek, hogy a súlyuktól fogva a patak oldalába lecsúsznak, megakadályozva ezzel a patakban folyó
víz szabad folyását. Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy részt kívánok venni Pétervásárán
szeptember 12-én megrendezésre kerülő kézzel készített tájegységekre jellemző termékek
kiállításán.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a
testület részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

pJ~ ~nP’
Fa ian ntonia

aljegyző

~

Farkas István
jk. hitelesítő

polgármester



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

3243 Bodony, Liget u. 2.
Telefon: 06-36/544-173

MEGHÍVÓ

Tiszte e e meg ivom Önt a 2020. augusztus 18-án pénteken 1S~ órakor kezdődő,
rendkívüli képviselő-testületi ülésre.
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Az ülés helye:

Napirend:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége
Bodony, Liget utca 2.

1. Az önkormányzat tu aj ona an evő építményekben bekövetkezett káresemény VIS MAIOR
támogatási igény hiánypótlása.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Bodony, 2020. augusztus 14.

polgármester



JELENLÉTI ÍV

Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 18. napján megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről

Vince János polgármester

Farkas István alpolgármester

Kovács Dominika képviselő

Szabó Gábor képviselő

Vince-Kovács Katalin képviselő

LFábián Antónia aljegyző



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat VlS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási
költségeinek a fedezetére.
Az igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke önkormányzatunk esetében
legfeljebb az elismert helyreállítási költségek 90%-nak megfelelő mértékű támogatás.

A támogatási igényünket a Magyar Államkincstár megvizsgálta a szabályszerűségi vizsgálat során
önkormányzatunkat hiánypótlásra hívta fel, arra való hivatkozással, hogy a képviselő-testület
határozata nem tartalmazza hogy saját erejéből - részben vagy egészben - nem tudja megoldani a
vis major esemény okozta helyzetet.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 18. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott arról, hogy a VIS MAIOR támogatási címen benyújtott pályázat 1812020.
(VIII.7.) határozatát kiegészíti azzal a nyilatkozatával, hogy a károk helyreállításának (költségvetés
alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer
nyolcszázhatvan forint, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

Tehát Bodony Községi Önkormányzat 16/2020. (Vlll.7.) számú határozata kiegészül azzal, hogy
károk helyreállításá nak (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 73.809.860.- Ft, azaz
hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, melynek fedezetét az
önkormányzat részben tudja biztosítani.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTŰ LETÉNEK
16/2020. (VIII.7.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat 2020. augusztus hó 7. napján megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésén határozott, hogy VlS MAIOR támogatási címen pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a 2020. június hó 27. napján történt káresemények helyreállítási
költségeinek a fedezetére.

Káresemények helyszíne:
1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal,
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a
partfataj(áresernényektípusai: Partfalomlás, támfalomlás.
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú utcában a lezúduló víz
hatására a régi aszfaltos burkolat több helyen teljesen megsemmisült, lemosódott kb. 150 m
hosszan. A közlekedés az úton rendkívül nehézkessé, veszélyessé vált.

A káresemény forrásösszetétele:



Megnevezés 2019. év ‘.

Saját forrás (biztosítási összeg 7.380.986.- Ft I

nélkül)
Biztosító kártérítése -

Egyéb forrás -

Vis major támogatási igény 73.809.860.-Ft 100
Források összesen 66.428.874.- Ft 90

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
hetvenhárommillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint, melynek
önkormányzat részben tudja biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A károsodott építmények
önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását szolgálják.

1. Bodony, Virág utca (44 Hrsz.) melletti partfal - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat
2. Bodony II. Rákóczi Ferenc utcára (840 Hrsz.) vezető Kata — réti patak hídjának pillére és a partfala
- vízelvezetés - kötelező feladat
3. Bodony Petőfi Sándor utca (627/1 hrsz.) - önkormányzati utak fenntartása - kötelező feladat

A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással.
A biztosító társaság megnevezése: Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződésszám: 519/835170416
Az önkormányzat az adott káreseményekre igényelt biztosítási összeget.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő más vagyontárggyal nem tudja ellátni a kötelező feladatait.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. augusztus 18.

73.809.860.- Ft, azaz
teljes fedezetét az

a
az

polgármester



rtc.i Magyar
___ Államkincstár

Heves Megyei Igazgatóság
Allampénztári Iroda

Bodonv Község Önkormányzata Iktatószám: 14EV-ÁH/l 85-10/2020.
Ugyintéző: Skultéti Timea

Bodonv Tel.: 36/521-030
Liget u. 2.
3243

Vince János részére
polgármester

Tárgy: Hiánypótlásra felszólitás

Tisztelt Polgármester Úr!

T~ékoztatjuk, hocy Irodánk a(z) 487 109 ebr42 pályázatazonositó számon regisztrált, vis rnaior támogatás
elöirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabólyszerűségi
szempontból felülvizsgálta.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

L A képviselő-testület határozata nem tartalmazza, hogy Saját erejéből részben Vagy egészben —a vis
major esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Kérjük a már benyújtott és hiánypótlás során pótolt dokumentumokra is felvezetni az Ebr42 azonosító
számot!

A vis major támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9 2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. ~
~2) bekezdése alapján a hiánvpótlásra csak egyszer, jelen felszólítás kézitezvételétől számitott 7 napon
belül van lehetőség, amelyről az ebr42 rendszerben kell gondoskodni és az új nyilatkozatot a Magyar
Allamkinestár Heves Megyei Igazgatóság Allampénztári Irodája részére elektronikus úton (hivatali kapu:
KÍNCSI-IRHEV. KRID:74732671 0) megküldeni.

Eger. elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Zay Ferenc
igazgató


