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JAVASLAT 
 

A 2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó 
többletkiadás megtérítésére – különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre -, 

valamint a Mátrakeresztes, Kékesi u. 106-110. sz. ingatlanok mögötti  
Kövicses patak helyreállítására vonatkozó  
vis maior támogatási kérelem benyújtására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Pásztó Városi Képviselő-testület 2010. július 7-i rendkívüli ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Tárgyalja: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
Javaslatot készítette: Sipos István, Szklenár Katalin 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2010. (VI.17.) sz. határozatában 
döntött vis maior tartalék támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról a Kékesi u. 
106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján bedőlt gabionkasok 
helyreállítására, valamint a 2010. június elejei árvízzel kapcsolatos védekezési munkákra. 
A határozatnak megfelelően tervezőt kértünk fel a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges szakvélemény és költségvetés elkészítésére. A szakvélemény és a költségvetés 
elkészült. 
A védekezéssel kapcsolatos számlákat összesítettük. A 2010. június 1 21:00 és 2010. 
június 9. 11:00 óra közötti védekezési költségeket 100 %-os, az ezen kívüli időszakban 
keletkezett kiadásokat pedig a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet  5.§ (2) bek. c. pontja 
szerint 90 %-os támogatással igényeljük. 
Javasoljuk a pályázat benyújtását. 
 
 
Pásztó, 2010. július 5.  
 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2010. 
júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás 
megtérítésére – különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre -, valamint a 
Mátrakeresztes, Kékesi u. 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak 
helyreállítására vonatkozó vis maior támogatási kérelem benyújtására vonatkozó 
javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Mátrakeresztes,  Kékesi út 106-110. számú ingatlanok mögötti Kövicses- patak 
bal partján gabionkas helyreállításának többletkiadásait saját forrásból részben 
tudja megoldani, ezért vis maior tartalék keret elnyerésére támogatási igényt 
nyújt be. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 8. 

 
2. A képviselő-testület a vis maior tartalék felhasználása részletes szabályairól 

szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c. pontja alapján 
megállapítja, hogy teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása 
jelentősen meghaladja. A vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő 
természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki, és az adott 
térségben több települést is érintett. Felkéri polgármesterét, hogy a vis maior 
támogatási igényt ennek megfelelően nyújtsa be.  
Felelős:   polgármester 
Határidő: 2010. július 8.. 

 
3. A képviselő-testület a kár helyreállításával kapcsolatban az alábbiak szerint 

nyilatkozik: 
a. A védekezésben érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi. 
b. Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – épületben (ingatlanon) ezt a 

feladatát nem tudja ellátni. 
c. Az önkormányzat a védekezésben érintett vagyonelemre nem rendelkezett 

biztosítással, mert ilyen konstrukció nem volt.  
d. Vállalja a veszélyeztetett ingatlanra értékkövető biztosítás megkötését, de 

ilyen konstrukció nincs.  
 

4. A kár helyreállításának tervezett összköltsége 3.936.213 forint, melyhez a 
szükséges 10 %-os 393.622 forint önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2010. július 5. 
          Sisák Imre 
         polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
            Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



 
 

II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2010. 
júniusi rendkívüli időjárás miatti Pásztó Város közigazgatási területén végzett védekezési 
munkából származó többletkiadás megtérítésére - különös tekintettel a kihirdetett 
veszélyhelyzetre - vonatkozó vis maior támogatási kérelem benyújtására vonatkozó 
javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2010. 
júniusi rendkívüli időjárás miatti szükséges védekezési munkából származó  
többletkiadásait saját forrásból részben tudja megoldani, ezért vis maior 
tartalék keret elnyerésére támogatási igényt nyújt be. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 8. 

 
2. A Képviselő-testület a vis maior tartalék felhasználása részletes szabályairól 

szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c. pontja alapján 
megállapítja, hogy teljesítőképességét a védekezés és a felmerült károk 
helyreállítása jelentősen meghaladja. A vis maior esemény rövid időszakon 
belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult 
ki, és az adott térségben több települést is érintett. Felkéri polgármesterét, 
hogy a vis maior támogatási igényt ennek megfelelően nyújtsa be.  
Felelős:   polgármester 
Határidő: 2010. július 8.. 

 
3. A képviselő-testület a        Ft összegű védekezési munkákhoz szükséges       Ft 

önrészt 2010. évi költségvetési rendeletében a városfenntartási feladatok 
terhére biztosítja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2010. július 5. 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
            Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


