
 
 

Jegyzőkönyv-kivonat 
mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2019. október 10-én megtartott 

  rendkívüli testületi üléséről 
 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 főből: 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

114/2019. (X. 10.) KT határozat 

Tárgy: Vis maior pályázatról döntés (Ebr42: 454 561) 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Belügyminisztérium felé a Vis maior támogatás benyújtását. 

 

A káresemény megnevezése: PILISBOROSJENŐ, Tücsök utca (hrsz.: 2041) és a hrsz.: 
2043/1 ingatlan határán álló támfal károsodásának helyreállítása 

EBR42 azonosító: 454 561 

Helye: Pilisborosjenő, Tücsök utca (hrsz.: 2041)  

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1 718 494,-Ft 

 

10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 15 466 448,- Ft 90 % 

Források összesen 17 184 942,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17 184 942,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani.  

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

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja(ák). (Nem releváns). 

 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 



 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

 

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

*A képviselő testület, illetve társulási 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 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 Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (III.01.) számú Költségvetési Rendeletében, az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: Küller János polgármester 
Határidő: 2019. október 11. 
 
 
 

k. m. f. 
 
Küller János s. k.                        dr. Szabó József Zoltán s.k. 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szomora Csilla 
 jkv. 


