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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. november 17-én 10,30 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő, 

Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők 

 

Meghívottként megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és 

építéshatósági osztályvezető 

 

Grózner Tiborné polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen 

megjelent. Javaslatot teszek a rendkívüli ülés napirendi pontjaira. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 34/2014. (IX. 29.) számú határozat módosítása 

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

2./ Megbízás falugondnoki gépjármű vezetésére 

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 34/2014. (IX. 29.) számú határozat módosítása 

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A szeptember 13-ai felhőszakadás miatt keletkezett károk 

helyreállítása érdekében a vis maior pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A benyújtott pályázattal 

kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Az Államkincstár a 

támogatási kérelem átvizsgálása során megállapította, hogy a pályázat benyújtásáról szóló 

34/2014. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat nem a pályázati útmutatóban közzétett 

sablon alapján került elfogadásra, ezért azt módosítani kell. A kiosztott határozati javaslat 

szerinti módosítás megfelel az elvárt követelményeknek, a szükséges nyilatkozatokat és 

adatokat tartalmazza. Kérjük a határozati javaslat elfogadását a vis maior pályázat sikeressége 

érdekében.      

 

Grózner Tiborné polgármester: A hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesíteni kell, mert 

különben elutasítják pályázatunkat. Javaslom a vis maior pályázat benyújtásáról szóló 
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34/2014. (IX. 29.) számú határozat módosítására készített határozati javaslat elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

45/2014. (XI. 17.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Képviselő-testülete a 34/2014. (IX. 29.) számú határozatát az alábbiakra 

módosítja: 

 

1. Zajk Község Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 

címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 2014. szeptember 13-án hajnalban történt felhőszakadás 

miatti sárelöntés  

helye Zajk 338, 321, 306, 379, 159, 145, 193, 82, 93, 13, 2, 058, 1209, 09 hrsz-ú  

ingatlanok. 

 

2. A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2014. év             % 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül)  
2457490,-Ft 10,00% 

Biztosító kártérítése 0,-Ft 0,00% 

Egyéb forrás  0,-Ft 0,00% 

Vis maior támogatási igény 22117391,-Ft 90,00% 

Források összesen 24574881,-Ft 100,00% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 24574881,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett minden vagyonelem a 

tulajdonát képezi.  

 

3. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

 szolgálja(ák). 

 

__________-__________  épület (név, hrsz)     ___________-________ kötelező feladat 

__________-__________  épület (név, hrsz)     ____________-_______ kötelező feladat 

__________-__________  épület (név, hrsz)     ____________-_______ kötelező feladat 

 

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság megnevezése - 

Biztosítási szerződés száma - 

 

▪ Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt  

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 
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fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 

szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

4. A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

 megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

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

ellátni. 

 

6. A testület saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) 

 önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője 

 

 

2./ Megbízás falugondnoki gépjármű vezetésére 

    Előadó: Grózner Tiborné polgármester 

 

Grózner Tiborné polgármester: A képviselő-testület alakuló ülésén döntöttünk arról, hogy 

Vadász János falugondnok távolléte  vagy akadályoztatása esetén a falugondnoki gépjármű 

vezetésére Gerencsér Jenő képviselőnek adunk megbízást. Máris előállt egy olyan helyzet, 

amikor mind a falugondnok, mind pedig Gerencsér Jenő képviselőtársunk akadályoztatva van, 

más személynek kell megbízást adnunk a gépjármű vezetésére, ha vállalt kötelezettségeinknek 

eleget akarunk tenni. Grózner Tibor Zajk, Deák Ferenc utca 21. szám alatti lakos az ilyen 

rendkívüli helyzetekben vállalná a falugondnoki gépjármű vezetését. A férjemről van szó. 

Esetleg más személyre van javaslatuk a képviselőknek? Megállapítom, hogy más személyre 

javaslat nem érkezett. Bejelentem, hogy a szavazásnál tartózkodni fogok. Kérem, aki egyetért 

azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű vezetésére a 

falugondnok és Gerencsér Jenő képviselő távolléte vagy akadályoztatása esetére Grózner 

Tibor Zajk, Deák F. u. 21. szám alatti lakosnak adjon a képviselő-testület megbízást, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

    

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

46/2014. (XI. 17.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő falugondnoki gépjármű vezetésére a falugondnok és Gerencsér Jenő képviselő 

távolléte vagy akadályoztatása esetére Grózner Tibor Zajk, Deák F. u. 21. szám alatti 

lakosnak ad megbízást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grózner Tiborné polgármester 
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Grózner Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,50 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné 

jegyző polgármester 

 


