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Monostorapáti Község Önkormányzata  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-17/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 14-én 

/péntek/ 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

Polgármester irodája 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Szipőcs Nikolett képviselő 

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távollétét előzetesen bejelentette: 

 

Vigh Elemér alpolgármester 

Bati Istvánné képviselő 

Pócza Balázs képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Molnár Máté jegyző 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a Képviselő-testületet. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel 4 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontot. 

További javaslat, napirendi pont felvételének hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

 

N a p i r e n d e t : 

 1./ Egészségház vis maior pályázat ügye 

                               Előadó: Takács Péter polgármester  
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1./ Egészségház vis maior pályázat ügye 

 

 

Takács Péter:  Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

 

Észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2022.(X.14.) határozata 

 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza; 

 

• úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: Egészségház önkormányzati épület helyreállítása 
 helye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. (hrsz. 471) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

18.973.800 Ft 30 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás 0 Ft  

Vis maior támogatási igény 44.272.200 Ft 70 % 

Források összesen 63.246.000 Ft 100 %  

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 63.246.000 

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 építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 

 

Egészségház Monostorapáti 471 hrsz. épület (név, hrsz)  

egészségügyi alapellátás (Mötv 13.§ (1) 4. pont) kötelező feladat 
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• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik*  
 

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

aláhúzandó. 
 

*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 testület a saját forrás összegét a  2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II.10)  számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022.10.16. 
 

 

További napirendi pont nem lévén, Takács Péter polgármester az ülést 7:50 órakor 

bezárta. 

      k.m.f. 

 

  Takács Péter       dr. Molnár Máté 

  polgármester              jegyző 

 


