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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január hó 12. napon tartandó rendkívüli testületi ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a 66/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú 

határozatával úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be vis maior támogatás iránt a 2021. 

augusztus 1. napon bekövetkezett viharkárok okán. A támogatási igény 2021. szeptember 15. 

napon került beküldésre. 

 

A vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatunkat a vonatkozó jogszabályok 

alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta a Magyar Államkincstár. A hiánypótlás 

határidőben benyújtásra került azzal, hogy a 48/2021. (VIII.25.) KT. számú határozat 

módosításra volt szükség, mely meg is történt a 66/2021. (IX.30.) KT. számú határozattal. A 

Képviselő-testület a 48/2021. (VIII.25.) KT. számú határozat módosítását a módosításokkal 

együtt egységes szerkezetben fogadta el. Így pályázatunkat a Kincstár felterjesztette a 

Belügyminisztériumnak. 

 

2021. december 27. napon újabb hiánypótlás érkezett - immár a Belügyminisztérium 

Önkormányzati Gazdasági Főosztályától - a vis maior pályázat kapcsán, melynek teljesítésére 

véghatáridőnek 2022. január 14. napot kapta Önkormányzatunk. 

 

A hiánypótlás ide vonatkozó része az alábbiakat tartalmazza: 

 

- „A Rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat a 

károk helyreállításának részbeni támogatására a biztosításból vagy egyéb módon 

megtérülő károk figyelembevételével igényelhet támogatást, vagyis kizárólag a 

biztosításból vagy egyéb forrásból meg nem térülő károk helyreállítási költsége 

támogatható, így az önerő összegébe nem számítható be a biztosító által nyújtott 

kártérítés összege. A benyújtott pályázati dokumentációban az 51/2021. (VIII. 19.) sz. KT 

Határozata alapján az önkormányzat nem biztosítja a védekezési, helyreállítási költségek 

10 %-át önerőként. Kérem, szíveskedjen benyújtani azt a KT határozatot, mely 

tartalmazza a támogatási igény benyújtásához előírt, a Rendelet értelmében szükséges 

nagyságú és mértékű önerőt, melytől eltekinteni nem áll módunkban.” 

 

Felhívták továbbá a figyelmünket arra, hogy az 5. számú melléklet (ez az ebr32 elektronikus 

felületen kitöltött pályázat egyik melléklete), a KT határozat és a műszaki szakértő helyreállítási 

javaslatában szereplő összegek számszaki összhangban legyenek. 
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Jelezni kívánjuk, hogy a fent idézett hiánypótlási pontban szereplő testületi határozat száma a 

bíráló részéről elírásra került. Ettől függetlenül a hiánypótlást természetesen teljesíteni, a 

korábban elfogadott határozatot módosítani szükséges. 

 

Mindezekre tekintettel szükséges másodjára is módosítani a 48/2021. (VIII.25.) KT. számú 

határozat 1. pontjának táblázatát, valamint az azt követő szövegrészt az alábbiak szerint: 

 

„A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

1 130 020 Ft 10,8 % 

Biztosító kártérítése 1 000 000 Ft 9,5 % 

Egyéb forrás  - Ft - % 

Vis maior támogatási 

igény 

8 324 476 Ft 79,7 % 

Források összesen 10 454 496 Ft 100 % 

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10 454 496 Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.” 

 

 

A 48/2021. (VIII.25.) KT. számú határozat kivonata, valamint a 66/2021. (IX.30.) KT. számú 

határozat kivonata mellékelten csatolásra kerül jelen előterjesztéshez. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszacsege, 2022. január 10. 

 

                     Szeli Zoltán s.k. 

                       polgármester  



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

…/2022. (…….) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tárgy: Javaslat a 66/2021. (IX.30.) KT. számú határozat módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 66/2021. (IX.30.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

 

A Képviselő-testület a 66/2021. (IX.30.) KT. számú határozat módosítását az alábbi egységes 

szerkezetben fogadja el: 

„ 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, az alábbi tartalommal: 

 

 

A káresemény megnevezése: 2021. augusztus 1. napján bekövetkezett viharkár. 

 

A káresemény helye: Tiszacsege város közigazgatási területe. 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

1 130 020 Ft 10,8 % 

Biztosító kártérítése 1 000 000 Ft 9,5 % 

Egyéb forrás  - Ft - % 

Vis maior támogatási 

igény 

8 324 476 Ft 79,7 % 

Források összesen 10 454 496 Ft 100 % 

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10 454 496 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

 

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

 

A károsodott épületek az önkormányzat alábbi kötelező/önként vállalt feladatának ellátását 

szolgálják. 

 

Épület Cím Helyrajzi 

szám 

A károsodott épület által 

ellátott kötelező 

önkormányzati feladat 

megnevezése 

Háziorvosi 

rendelő 

4066 Tiszacsege, Fő utca 

42. 

107  

Közművelődési, 

közgyűjteményi, kulturális 

feladatok (közösségi tér 

biztosítása), egészségügyi 



ellátás (háziorvosi alapellátás, 

háziorvosi ügyeleti ellátás), 

szociális ellátás (házi 

segítségnyújtás). 

Önkormányzati 

bérlakások 

4066 Tiszacsege, Csurgó 

utca 38. 

433 Egyéb feladatok (lakás és 

helyiséggazdálkodás). 

Mérlegház 4066 Tiszacsege, 

Homokhát II. utca 6. 

1223/1 Szociális ellátás 

(közfoglalkoztatás 

megszervezése). 

Tároló épület 4066 Tiszacsege, 

Homokhát II. utca 2-4. 

1223/2 Szociális ellátás 

(közfoglalkoztatás 

megszervezése). 

Kismajorosi 

Kastély 

4066 Tiszacsege, Lehel 

utca 89. 

1663 Szociális ellátás 

(közfoglalkoztatás 

megszervezése). 

Termálstrand 

épület 

4066 Tiszacsege, Fürdő 

utca 6. 

2940/3 Sport feladatok 

(önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények 

fenntartása). 

Faház 4066 Tiszacsege, Rév 

utca 

5835/8 Egyéb feladatok (lakás és 

helyiséggazdálkodás).  

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik. 

 

Biztosító Társaság megnevezése: Generali Biztosító Zrt. 

Biztosítási szerződés száma 96006253911324100 

 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt. 

 

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 Képviselő-testület a saját forrás összegét Tiszacsege Város Önkormányzata 

Polgármesterének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

„ 

 

Határidő: 2022. január 14. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester   














