
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 9.-én, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 11.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János 
képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert és Takácsné Illés Hen-
riett képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2018. (VII. 9.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pont: 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő-testület a 2018. 
június 14.-i ülésén döntött a vis maior támogatásra pályázat benyújtásáról. Elmondja, hogy a 
pályázat benyújtásának feltétele egy szakértői vélemény megléte, melyet az akkori döntésbe 
nem épített be a testület. Elmondja, hogy az IPANEMA Mérnöki Tanácsadó Kft. adott ajánla-
tot a szakértői dokumentáció elkészítésére, melynek költsége 950.000 Ft + Áfa, azaz 
1.206.500 Ft, továbbá a dokumentáció tartalmazza a károk helyreállításának költségét is, mely 
31.750.000 Ft. Javasolja a 124/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat visszavonását, és új 
döntés meghozatalát, melyben a támogatási igény összege a szakértői dokumentáció díját is 
tartalmazza, illetve a helyreállítás költsége is módosul a szakértői dokumentáció alapján. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2018. (VII. 9.) önkormány-
zati határozata vis maior támogatás benyújtásáról.  
  
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 124/2018. 
(VI. 14.) önkormányzati határozatát visszavonja, helyébe az alábbi döntés lép: 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior 
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
Káresemény megnevezése: Nagy mennyiségű esőzés miatti pince-partfal omlása. 
Helyszín: 7562 Segesd, 92/2 hrsz. 

2./ A káresemény forrásösszetétele: 

  
3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a károk helyreállításának (költségvetés alap-
ján) tervezett összköltsége 31.750.000 Ft, a szakértői dokumentáció készítésének díja 
pedig 1.206.500 Ft, azaz összesen 32.956.500 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja biztosítani. 

4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy  
• a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik, 

• az adott káreseményre vonatkozóan az önkormányzat biztosítási összeget nem 
igényelt, 

• e tárgyban korábban, vagy e pályázattal egyidejűleg más pályázatot nem nyújtott 
be. 

5./ A képviselő-testület a saját forrás összegét Segesd Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 9.) ön-
kormányzati rendeletében, a tartalék terhére biztosítja. 

6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szüksé-
ges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

Megnevezés 2018. év (bruttó Ft) %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.295.650 Ft 10 %

Biztosító kártérítése 0 0 %

Egyéb forrás 0 0 %

Vis maior támogatási igény 29.660.850 Ft 90 %

Források összesen 32.956.500 Ft 100 %



"  3

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően a polgármester javasolja az Ipanema Kft.-vel vállalkozási 
szerződés megkötését. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2018. (VII. 9.) önkormány-
zati határozata vállalkozási szerződés megkötéséről.  

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező vállalkozási szerződés tervezetében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, és 
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a vállalkozási szerződést megköti az Ipanema Mér-
nöki és Tanácsadó Kft.-vel (8800 Székesfehérvár, Prohászka O. utca 7.). 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírá-
sára. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


