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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A 2008. március 01-i vihar során a Jedlik Ányos Gimnázium tető szerkezete 
megrongálódott, a helyreállítás, javítás várható költsége 21.882.401,- Ft, mely 
összegből az OTP Garancia Biztosító Zrt. által kártérítés címén fizetendő összeg még 
nem ismert.  
 
Szintén a vihar során rongálódtak meg a Herman Ottó Általános Iskola bejárati 
portáljának homlokzati paneljei. A helyreállítás, javítás várható költsége 1.131.406,- 
Ft, mely összegből az OTP Garancia Biztosító Zrt. által kártérítés címén fizetendő 
összeg még szintén nem ismert.  
 
A helyreállítási – javítási munkákra az Oktatási Szolgáltató Intézmény már kért 
árajánlatokat, ezek alapján kerültek meghatározásra a költségek. A szükséges statikai 
és egyéb szakvéleményeket az Oktatási Szolgáltató Intézmény szintén beszerezte. A 
helyreállítási – javítási munkálatok nem építési engedély kötelesek, így ezekkel 
kapcsolatosan tervezési engedélyeztetési eljárás lebonyolítása nem szükséges. 
 
Tekintettel az Önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire javaslom a vis maior keret 
terhére pályázat benyújtását, hogy a helyreállítási - javítási költségekből az OTP 
Garancia Biztosító Zrt. által nem finanszírozott költségek fedezetét a Regionális 
Fejlesztési Tanács biztosítsa a szükséges pénzeszközöket. 
 
 
 
Budapest, 2008. április 15. 
 
 
 
         Tóth Mihály 

 
 



 
Határozati javaslat 
 
  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2008. március  01-jei vihar következtében az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokban (Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics M. u. 92. és 
Herman Ottó Általános Iskola, 1214 Budapest, Gombos tér 1.) keletkezett kár 
megtérítése érdekében vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be a Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok 
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az 
alábbiakról nyilatkozik: 
  

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a vis maior támogatással érintett káreseményekhez kapcsolódóan az OTP 
Garancia Biztosító Zrt-nél értékkövető, határozatlan időtartamra kötött 
biztosítással rendelkezik és vállalja, hogy biztosítását a következő 5 éven 
keresztül fenntartja.  

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a káreseménnyel érintett ingatlanokban végzett oktatási feladatát más – 
tulajdonában lévő – épületben nem tudja ellátni.  

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy saját erejéből a vis maior helyzetet részben sem tudja megoldani.  

  
Határidő: elfogadásra    azonnal 
  végrehajtásra   azonnal 
 
Felelős:  végrehajtásra   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítésére  Becsei Dénes ágazatvezető 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
 
 


		2008-04-15T12:17:10+0200
	Dr.Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




