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Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án (szerda) 19,30 órai 
kezdettel tartott nyílt ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak: Kamocsai Sándor polgármester 

Christmann-né Horváth Klára alpolgármester 
Győri Csaba képviselő 

 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

 Áder László, Tolnai Ferencné képviselők 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó helyettes jegyző 
 
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 3 fő jelen van, 2 fő igazoltan távol. Ismerteti a napirendet a 
meghívóban foglaltak szerint. 
 

1.) A napirendi pontok meghatározása 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak szerint, és kéri, hogy a 
napirendi pontokat a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
86/2013.(VI.26.) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 26-i ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint határozza meg: 

1.) A napirendi pontok meghatározása Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
2.) Döntés árvízi vis maior igény benyújtásáról Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

2.) Döntés árvízi vis maior igény benyújtásáról  
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy június 4-én a megyére kiterjedően a kormányfő 
kihirdette az árvízi veszélyhelyzetet, 7 napon belül az előzetes támogatási igény benyújtásra került, 
konkrét összegek nélkül, mivel még sem a károk, sem a védekezés és helyreállítás költségei nem voltak 
ismertek. Az ár levonulása után megkezdtük a károk felmérését, tegnap pedig sor került a 
Kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részvételével a helyszíni szemlére is. A szemléről 
jegyzőkönyv készült, emellett a védekezés során védelmi naplót is vezettünk, ezek azok a 
dokumentumok, amelyek alátámasztják a védekezési és a helyreállítási költségeinket, illetve támogatási 
igényünket.  
Ismerteti a keletkezett károkat, melyeket az önkormányzat saját erőből helyreállítani nem képes. A 
pontos védekezési és helyreállítási költségeket tartalmazó vis maior pályázat benyújtásának végső 
határideje július 16. A védekezés költségei nem számottevőek, mivel a legtöbb kiadás felajánlás révén 
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került kiegyenlítésre, illetve beszerzésre. A helyreállítási munkálatok ajánlatait viszont szakértői 
véleménnyel kell alátámasztani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kamocsai Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
87/2013.(VI.26.) határozat 
vis maior pályázat benyújtása 

1. Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. rendelet szerint vis maior támogatásra pályázatot nyújt be a 
177/2013.(VI.4.) Korm. rendelettel  kihirdetett árvízi veszélyhelyzet  idején a Dunán levonuló árvíz 

következtében az árvízi védekezés, és ennek hatására megindult fakadóvíz képződés miatt keletkezett 
károk helyreállítási költségeire. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik: 
a)  Az Önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik. 

b) Önkormányzati épületben keletkezett kár.  
c) A károsodott utak az önkormányzat településüzemeltetési kötelező feladatellátását szolgálják.  

d) Az önkormányzat vállalná a károsodott ingatlanokra a Korm. r. 5.§ (11) bekezdés szerinti értékkövető 
biztosítás megkötését, amennyiben erre lenne lehetőség.  

e) Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  

f) Az önkormányzat saját erejéből – egészben- a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
A felmerült károk helyreállítása az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja. Az 

önkormányzat a védekezési költségekhez a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 100 %-os 
támogatást, továbbá a helyreállítási költségekhez 90%-os támogatást igényel.     

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az előírt példányban a mellékletekkel 
együtt határidőre nyújtsa be. 

Határidő: 2013. július 16. 
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 

 
 

3.) Egyéb, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy további, döntést igénylő ügy egy  kisbajcsi lakos 
szociális kérelmének elbírálása, melyre zárt ülés keretében kerül sor.  
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kamocsai Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők aktív 
részvételét, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

  Kamocsai Sándor    Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester     helyettes jegyző 


