Jegyzőkönyv

a Baktüttös Község Önkormányzata
Képviselőtestületének

2018. július 2-án

17 órakor tartott soros testületi üléséró1.

Jegyzőkönyv

a Baktüttös Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2018.július 2-án
17 órakor tartott soros testületi üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Béres László polgármester, Sipos Zoltánné
alpolgármester, Kámán Krisztián- képviselő, Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga
Angéla aljegyző jegyzőkönyvvezető.
Az ülés helye: Faluház, Baktüttös Rákóczi út 113.
Béres László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület határozatképességét, majd
javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak szerint fogadott el.

Napirendi pontok:
11 Vis maior támogatás címen pályázat benyújtása

Béres László polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a nagy esőzés kapcsán a Baktüttös
18511 hrsz-ú úton lévő csapadékvíz-elvezető áteresz műtárgy és burkolt árok, valamint ellifej
megrongálódott a káresemény kapcsán

A Vis maioor támogatás benyújtását jeleztük a katasztrófavédelmi igazgatóságnak és a
MÁK illetékesei felé. A kár szakértés megtörtént, mely alapján a pályázatot benyújtjuk.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

34./2018.(VIl.2.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
A Baktüttös Község Önkormányzata Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
lévő csapadékvíz-elvezető áteresz
és burkolt árok, valamint ellifej rongálódás káresemény helyreállítása

A káresemény megnevezése: Baktüttös 18511 hrsz-ú úton
műtárgy

Helye:Baktüttös, Tanácsköz utca (pontos cím és helyrajzi szám(ok)).Baktüttös, 18511. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2018.év

O/o

124. 783,- Ft

10

Biztosító kártérítése

Ft

Egyéb forrás

Ft

Vis maior támogatási igény

1.123.038,-Ft

90

Források összesen

1.247.821,-Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.247.821,-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)
épület (név, hrsz)
épület (név, hrsz)

•

________
--------~

kötelező

feladat

kötelező

feladat

- - - - - - - - - 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: igényelt / nem igényelt (a
aláhúzandó.

megfelelő

rész

*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 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 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018(IIl.2 l.)számú
Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

2.1 A Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztorának kilépése.
Béres László polgármester
gesztorának kilépéséről.

tájékoztat a

Söjtöri

Szociális Intézményfenntartó Társulás

A múlt héten voltunk egy közös beszélgetésen, amit a Támasz

vezetője

hívott össze.

A gesztorság felvállalásáról szinte valamennyi hivatali székhely ódzkodott.
Nem tudjuk mi lesz a sorsa 2019. január 1-e után.
Tájékoztat arról is, hogy Tófejen megszűnik az idősek nappali ellátása, mert változott a
finanszírozás. Az ottani ellátottak a baktüttösi és a pusztaedericsi
klubba kerülnek
szétosztásra. Béres László: nagyon nem tetszik, hogy a tófeji dolgozók ide kerülnek, mert mi
lesz, ha egy tollvonással megszűnik a klub, akkor a falunak kell a dolgozók végkielégítését
finanszírozni?

3.Egyebek
a./Béres

László polgármester tájékoztat a Rákóczi szövetség valamint Kovács Tibor
kéréséről, amelyben anyagi támogatást kérnek a szövetség
támogatásához ill. a könyv
kiadásához.
Kéri a testület véleményét:
Kámán Krisztián: Véleménye szerint nem kell támogatni az ilyen kérelmeket, van elég
feladatunk a faluban is amire a pénzünket elkölthetjük. A jelenlévők támogatják a képviselő
véleményét.
b./Béres László polgármester tájékoztat arról, hogy Fitos Veronika ké .Ö~-~}tiJ.t a
ifi.e/·'í:;,\
KOMA- állományából a NAV 2018.június 10-i nyilvántartása szerint.

képviselőtestület

aljegyzőt, hogy Fitos Veronika
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c./Béres László polgármester tájékoztat arról, hogy a közművelődé . deke t;e"'gnöv~'
pályázaton nyertek 256 ezer forintot, amelyet lehetőség szerint festésre haszná.111&.Js fel. 'Y
.._...,_~~

Miután több kérdés, felvetés nem volt, Béres László polgármester az ülést 17 óra 45 perckor bezárta

K. m. f.
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A Baktüttős Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018.július 2-án 17 órakor tartott üléséről

Polgármester:

Béres László
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Képviselők:
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Sipos Zoltánné
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Fitos Veronika

...........................................

Kámán Krisztián

······~························

Révész Zsolt

..........................................

Tanácskozási joggal meghívottak
Pappné Varga Angéla aljegyző

....~.....•••••••........•

Baktüttös, 2018.július 2
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Béres László
polgármester

Baktüttös Község Polgármesterétől
8946. Baktüttös, Tanácsköz utca 11.

MEGHÍVÓ
ÉRTESÍTEM, HOGY A BAKTÜTTÖS KÖZSÉG/ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE

2018. JÚLIUS 2-ÁN 17ÓRAKOR
TESTÜLETI ÜLÉST TART A KULTÚRHÁZ HÁZ KISTERMÉBEN

Napirendi pontok:
1. A Vis Maior támogatásra pályázat benyújtása.
2. Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Baktüttös , 2018. június 28„
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Béres László
Polgármester

