Murony Község Önkormányzat

5672 Murony, Földvári u. 1.

Ikt. sz.: 72-24/2010.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 7.-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Buzgán Mihály képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő
Jeneiné Batízi Julianna képviselő
Ladányi Lászlóné képviselő
Pocsai Imre László képviselő
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester később érkezik.
Tanácskozási joggal részt vett:
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Fekete Ferenc Zoltán polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az ülés határozatképes, és kéri a meghívóban
szereplő napirendi pont elfogadását.
Napirendi pont:
1. / Vis maior támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
148/2010.(XII.07.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja az előterjesztésben szereplő napirendi pontot.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
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Határidő: azonnal
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Javasolja Ladányi Lászlóné és Jeneiné Batízi Julianna
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek, és kéri a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadását.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
149/2010.(XII. 07.) Kt. határozat
Murony község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja Ladányi Lászlóné és Jeneiné Batízi Julianna
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

1. / Vis maior támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Kosznáné Pule Ilona jegyző
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A határozati javaslatot minden képviselő megkapta, a
belvízhelyzetre való tekintettel, vis maior támogatási kérelmet kell benyújtani 5 napon belül a
központi elektronikus rendszerbe, nagyon kell figyelni a határidőre. A papír alapú pályázat
határideje későbbi.
A képviselő – testület 6 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
150/2010.(XII. 07.) Kt. határozat
1./ Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 8/2010.(I. 28.) Kormány rendelet alapján
un. vis maior támogatási kérelmet nyújt be.
2./ A kérelem benyújtásnak indoka: Murony község
területén a korábbi esőzések, illetve a 2010. november 29.
és december 3.-a között lehullott nagymértékű csapadék
következtében a község teljes területére II. majd III. fokú
belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. A III. fokú
készültség jelenleg is fennáll.
3./ A képviselő-testület ezúton nyilatkozik arról, hogy a
belvízhelyzet során kialakult vis maior helyzetet, saját
erőből – részben vagy egészben - nem tudja megoldani.
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4./ A Képviselő–testület a védekezési költségek
támogatására vonatkozó igényét, a hivatkozott rendelet
alapján - a benyújtandó összeg 70 %-ában határozza meg.
5./ A Képviselő – testület nyilatkozik arról, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelemben valótlan vagy
megtévesztő adatot nem szolgáltat,
- hozzájárul, ahhoz hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a
támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a
védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját
nyilvánosságra hozzák,
- hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a kérelem
szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának, a rendeletben meghatározott szervek
ellenőrizzék.
6./ Felhatalmazza a polgármestert és a gazdálkodási
előadót, hogy a fenti adattartalmak figyelembe vételével, a
kérelmet készítse elő, és azt határidőn belül a megfelelő
mellékletekkel ellátva, elektronikusan és papír alapon is
nyújtsa be a Magyar Államkincstár területileg illetékes
szervéhez.
Felelős:

Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Máté Ferencné gazdálkodási főelőadó

Határidő: értelem szerint
Dr. Lázár Magdolna Csilla alpolgármester megérkezett.
Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Más hozzászólás hiányában az ülést bezárom.

- Kmf. -

Fekete Ferenc Zoltán
Polgármester

Ladányi Lászlóné
Jegyzőkönyv hitelesítő
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Kosznáné Pule Ilona
Jegyző

Jeneiné Batízi Julianna
Jegyzőkönyv hitelesítő
2010. december 7.-én

