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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014. július 13-án 83 mm csapadék hullott a Kövicses patak vízgyűjtő területére. Az intenzív 
esőzés következtében megduzzadt Kövicses-patak Mátrakeresztes városrészen nagy károkat 
okozott:  
A Kékesi út 56-60. szám mögötti bal partot elmosta. Újabb esőzéskor a megduzzadt vízfolyás a 
partoldalt tovább bonthatja, melynek következtében a magántulajdonú ingatlanok építményeit is 
elmoshatja, elöntheti a víz.  
A Kékesi út 115/A. szám előtti közúti híd mederburkolatát kb. 50 m²-en kimosta, a víz további  
romboló hatása miatt helyreállítása szükséges. A kiépített gabionok alját a megduzzadt patak a 
Kékesi út 72. szám mögött és melletti parkolónál, Kékesi út 84-92. szám mögött alámosta. Több 
helyen a gabionkosarak „levegőben” állnak. A mederfenék biztosítása elengedhetetlen feladat 
ahhoz, hogy a kiépített védmű a céljának megfelelően funkcionáljon. 
A Kékesi út 92. szám mögötti bal parton- kiépített gabionkas támfalat megrongálta és azt a mederbe 
borította. Az ingatlanok közelsége miatt helyreállítása szükséges.  
Kékesi út 30-34. illetve 40-44. ingatlanok mögötti bal parton- kiépített gabionkas támfalat 
megrongálta és azt a mederbe borította. A Kékesi út 30-32. számú ingatlanokat a mederbe dőlt 
gabionok miatt kiáradt patak elöntötte. A magántulajdonú ingatlanok hátsó udvarát a kiáradt patak 
elmosta. A gabion támfal helyreállítása az ingatlanok további megóvása érdekében mielőbb 
szükséges.  
A Kékesi út 30. szám melletti burkolt medret kimosta a víz további romboló hatása miatt a 
helyreállítás szükséges. A Kékesi út 9.szám melletti burkolt meder alja és a patak bal parti 
mederrézsűje kimosódott. A víz további romboló hatása miatt a helyreállítások elvégzése szükséges. 
A Kékesi út 115/A. szám előtti közúti híd felvízi oldalán a víz mind két partoldalt elmosta, újabb 
esőzéskor a megduzzadt vízfolyás a mederézsűt tovább moshatja utat, telefonos közművet 
veszélyeztetve. 
A Kékesi u. 42-44. szám mögötti jobb parti meredek hegyoldal megcsúszott. Az átázott hegyoldalon 
közvetlen csúszásveszély továbbra is fennáll, melyet egy ismételt csapadékos időszak tovább 
ronthat. A patakba kerülő földtömeg eltorlaszolhatja a víz útját, mely abból kilépve a patakkal 
határos ingatlanokat veszélyezteti. A partfal megtámasztása szükséges. 
 
A bekövetkezett káresemények helyreállítására hét és a 2014. július 13-án elvégzett védekezési 
munkákkal együtt nyolc vis maior támogatási igényt nyújtottunk be 2014. július 17-én a 
Belügyminisztériumhoz. A pályázat benyújtásához szükséges ellenőrzések 2014. július 31-ig 
befejeződtek. Az ellenőrzési bizottság két pályázatunkat csökkentett tartalommal javasolta 
elfogadásra a támogatónak. Az egyik a Kékesi út 115/A. szám előtti közúti híd felvízi oldalán mind 
két partoldalon bekövetkezett mederrézsű elmosódásának helyreállítása. A bekövetkezett 
káresemény helyszíne Heves megyéhez tartozik, a patak itt már állami tulajdon. Így csak a bal parti 
rézsű helyreállítására, mely önkormányzati utat érint lehet vis maior támogatást benyújtani. A másik 
az Óvár vendéglő melletti burkolt meder és mederrézsű helyreállítása. Részben azért mert az már 
korábban is megsérült, részben azért mert a meder rézsű elmosódása nem veszélyeztet semmilyen 
építményt.  
 
2014. július 27-i intenzív esőzés következtében a 0113 hrsz-ú Muzslai itatott makadám út burkolata 
elmosódott, és a Baross G. u. 30-34. szám előtt az útburkolat megsüllyedt. Az utak helyreállítására 
2014. július 29-én támogatási igényünket benyújtottuk. A pályázat benyújtásához szükséges 
hatósági ellenőrzések lezárultak. A Muzslára felvezető út helyreállítására benyújtott támogatási 
igényünket az ellenőrzési bizottság nem tekintette vis maior eseménynek, mert a hatályos 
jogszabály értelmében külterületen lévő utak helyreállításához támogatás kizárólag abban az 
esetben nyújtható, ha azok lakott külterület megközelítését szolgálják. A muzslai terület 
belterületként van nyilván tartva, a felvezető út azonban külterület. Telefonon felhívtuk Bors Imre 
Urat a Belügyminisztérium vis maior támogatásokkal foglalkozó ügyintézőjét, aki elmondta, hogy a 
rendeletet félre értelmezték az egyértelműen arra vonatkozik, hogy a várostól távol lévő lakott 
terület részek megközelítését is biztosítani lehessen, így pályázat benyújtható. 
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 



szerint a támogatási igény bejelentését követő 40 napon belül kell benyújtani a vis maior 
pályázatokat. A pályázatok kötelező melléklete többek között a műszaki szakértői nyilatkozat, 
képviselő-testületi határozat arról, hogy  

• a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, 
• más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, 
• a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja, 
• vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése szerinti 

 értékkövető biztosítás megkötését, 
• vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 
• saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani. 
• a tételes tervezői költségvetés alapján a káresemény forrásösszetételének elfogadása stb. 

 
Nyilatkozat többek között arról, hogy a tárgyban korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e 
pályázatot az önkormányzat, a műszaki szakértő és a helyreállítás későbbi kivitelezője független a 
pályázatot benyújtó önkormányzattól stb. 
 
Fentiek miatt a műszaki szakértői nyilatkozatok elkészítésére ajánlatokat kértünk, a legkedvezőbb 
ajánlatadókkal a vállalkozási szerződést megkötöttük.  
A mátrakeresztesi káresemények helyreállításához a nyilatkozatokat a VIZITERV Consult Kft., az 
utak helyreállításához a nyilatkozatokat a Kőváralja Bt. készítette el, amely költségek 
elszámolhatók. 
 
 
Pásztó, 2014. augusztus 19. 
 
 
         Szklenár Katalin 



 
I. Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 A káresemény megnevezése: 4847 és 4675 hrsz.-ú Kövicses patak szakaszán mederfenék  biztosítása a 
 meglévő partvédő műveknél. 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 475  
 Káresemény helye:  Kékesi u. 72. szám mögött és mellett Kövicses patak 4847 hrsz. 
    Kékesi u. 84-92. szám mögötti Kövicses patak 4675 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés           2014. év                % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

3.638.392,-Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 32.745.521,-Ft 90 
Források összesen 36.383.913,-Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen 

konstrukció nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

3.638.392,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Kékesi u. 42-44. szám mögötti partfal helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 465  
 Káresemény helye:  Kékesi u. 42-44. szám mögötti Kövicses patak jobb partfal 4675 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés           2014. év                 % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.851.406,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 16.662.654,- Ft 90 
Források összesen 18.514.060,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

 Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert 
ilyen konstrukció nem volt.  

 Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
 A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
 Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen 

konstrukció nincs. 
 Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani. 
 Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
 Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
 A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

1.851.406,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



III. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Kékesi 56-60. szám mögötti mederrézsű helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 466  

Káresemény helye: Kékesi u. 56-60. szám mögötti Kövicses patak bal mederrézsűje 4675 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            2014. év                % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.078.326,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 9.704.927,- Ft 90 
Források összesen 10.783.253,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 

10 %-át, azaz 1.078.326,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



IV. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Kékesi 30-34. és 40-44. szám mögötti partvédő művek helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 474  

 Káresemény helye: Kékesi u. 30-34. és 40-44. sz. mögötti Kövicses patak bal part 4675 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés                  2014. év                   % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.633.840,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 14.704.551, -Ft 90 
Források összesen 16.338.391, -Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

1.633.840,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



V. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
A káresemény megnevezése: Kékesi u. 115/A. sz. előtti híd mederburkolatának és a felvizi oldalon 
mederrézsű helyreállítása 

 Káresemény igénylésazonosítója: 211 491  
 Káresemény helye: Kövicses patak 4847 hrsz. Kékesi u. . 115/A. sz. előtti híd és felvizi oldala  
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés              2014. év                % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

574.517,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 5.170.646,- Ft 90 
Források összesen 5.745.163,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 

10 %-át, azaz 574.517,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



 
VI. Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
A káresemény megnevezése: Kékesi u. 9. és 30. sz. ingatlanokkal határos mederszakaszok helyreállítása 

 Káresemény igénylésazonosítója: 211 477  
 Káresemény helye: Kékesi u. 9. és 30. szám ingatlanokkal határos Kövicses patak 4646 és 4517 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés           2014. év                % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

911.543,-Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 8.203.882,-Ft 90 
Források összesen 9.115.425,-Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős:   polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

911.543,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



VII. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Kékesi u. 55/A. 55-59. és 92. sz. mögötti partvédőmű helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 468  
 Káresemény helye: Kékesi u. 55/A. 55-59. és 92. sz. mögötti Kövicses patak bal part 4847 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés             2014. év                    % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.014.683,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 9.132.141,- Ft 90 
Források összesen 10.146.824,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős:   polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő VIZITERV Consult Kft. -től és a 

helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

1.014.683,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



VIII. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 885  
 Káresemény helye: Baross G. u. 30-34. sz. előtti közút 2399 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés             2014. év                  % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

3.305.884,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 29.752.956,- Ft 90 
Források összesen 33.058.840,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős:   polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő Kőváralja Mérnöki és Környezetvédelmi Bt.-

től és a helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

3.305.884,- Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



IX. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A káresemény megnevezése: Muzslára felvezető út helyreállítása 
 Káresemény igénylésazonosítója: 211 891  
 Káresemény helye:  Muzslára felvezető út 0113 hrsz. 
. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            2014. év                 % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

3.551.323,- Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 31.961.903,- Ft 90 
Források összesen 35.513.226,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

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

a) Az önkormányzat a helyreállítással érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A károsodott ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a károsodott építményre értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen konstrukció 

nincs. 
e) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
f) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
g) Az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
h) Az önkormányzat független a műszaki nyilatkozatot készítő Kőváralja Mérnöki és Környezetvédelmi Bt -

től és a helyreállítás leendő kivitelezőjétől. 
i) A helyreállítással érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyreállításhoz szükséges költségek 10 %-át, azaz 

3.551.323,-Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



X. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júliusában bekövetkezett káresemények 
helyreállításához vis maior támogatás benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  

 
 A támogatás megnevezése: 2014. július 13-ai védekezés  
 Támogatás igénylésazonosítója: 211 479  
 Vis maior esemény helye: Kékesi u. 30-32. mögötti Kövicses patak 
 

A védekezés forrásösszetétele: 
 

Megnevezés             2014. év                 % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

6.516, -Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 58.643,- Ft 90 
Források összesen 65.159,- Ft 100 

 
2. A képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  9/2011. 

 (II.15.) 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. Felkéri polgármesterét, 
 hogy a vis maior támogatási  igényt ennek megfelelően nyújtsa be. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014. augusztus 26.  

 
3. A képviselő-testület a 2014. július 13-ai  védekezéssel kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:  

a) Az önkormányzat a védekezéssel érintett vagyonelemre nem rendelkezett biztosítással, mert ilyen 
konstrukció nem volt.  

b) Az önkormányzat más, a tulajdonában lévő vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni. 
c) A védekezéssel érintett ingatlan a vízgazdálkodást szolgálja. 
d) Az önkormányzat a védekezéssel érintett ingatlanra értékkövető biztosítást nem tud kötni, mert ilyen 

konstrukció nincs. 
e) Az önkormányzat saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
f) Az adott védekezéssel kapcsolatban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 
g) A védekezéssel érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a védekezéshez szükséges költségek 10 %-át, azaz 6.516,- 

Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: értelemszerű 

 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdasági helyzetében kedvezőtlen változások következtek 
be, a felelős kötelezettségvállalás érdekében szükséges a vállalandó feladatok fedezetének biztosításáról 
gondoskodni. 
A Belügyminisztériumnak külön a hulladékszállítás veszteségrendezése, illetve a Mátrakeresztesi vis-maior 
események saját erő fedezet biztosítása érdekében írott levelünkre elutasító válasz érkezett, ezért az alábbi 
határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 
Határozati javaslat 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Vis maior pályázatok fedezetének biztosítása 
érdekében nyertesség esetén a stabilitási törvény szabályainak betartása érdekében számlavezető 
pénzintézetétől az OTP Bank Nyrt-től 10 millió Ft fejlesztési hitelt vesz fel. 

 Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 Határidő: értelemszerű 
 

2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy levélben keresse meg az OTP Bank Nyrt. 
Salgótarjáni Igazgatóját, hogy ingatlan fedezet nélkül biztosítsa az önkormányzatnak a hitelt. 

 Felelős: értelemszerű 
 Határidő: értelemszerű 
 

3. A 10 millió Ft-on felüli többletköltség biztosítására – amennyiben ezt meghaladó sajáterő igényű 
pályázatot nyer az önkormányzat – kérjen rendkívüli kormányengedélyt 7.600 e Ft összegű 
fejlesztési hitel felvételére. 

 Felelős: értelemszerű 
 Határidő: értelemszerű 
 

4. Az önkormányzat további intézkedésig költségvetésében zárolja az alábbi előirányzatokat (azokra 
kötelezettség nem vállalható) 

 - ingatlan vásárlás       2.200 e Ft 
 - településrendezési terv       4.000 e Ft 
 - városháza elektromos felújítás      2.300 e Ft 
  Összesen:       8.500 e Ft 
 Felelős: értelemszerű 
 Határidő: értelemszerű 
 
 
 
Pásztó, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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