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45/2017.(III. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás 
címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: komp- és révátkelőhelyek helyreállítása 
helye Tiszacsege, Tisza-part (pontos cím és helyrajzi szám(ok)). 
 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

0 Ft 0 

Biztosító kártérítése 1.726.000 Ft 10 
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 15.527.000 Ft 90 
Források összesen  17.253.000 Ft 100 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17.253.000 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 
 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 károsodott vagyonelem a komp- és révközlekedés önként vállalt feladatának ellátását 

szolgálja. 
 

Vagyonelem megnevezése: komp    Lajstromszáma: K-1765 
 
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt. 
Biztosítási szerződés száma 96006253911324100 

 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 



 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  
 
 Vállalja a károsodott ingóvagyon/ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
 A testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) számú 

Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja. 
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2017. március 17.   
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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