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Tisztelt Képviselő-testület! 

2020. június 07-10 közötti időszak intenzív esőzéseinek következtében a Mátrakeresztes 

Tóthegyes út 3. szám előtt a Ravasz patak (hrsz.4927) terméskőből rakott támfala beomlott 

kb. 2 fm szélességben, 4 m mélységig, további 8 fm-en megmozdult, táskásodott. A beomlott 

támfal mögötti föld – Pásztó belterület 4961 Hrsz. magánterület – nincs megtámasztva, így 

annak további beszakadása várható, ami nagyobb kiterjedésű támfal sérülést is okozhat, ezért 

a támfal haladéktalan helyreállítására van szükség A fent említett kárt vis maiorként bejelen-

tettük az  EBR42 Önkormányzati Információ rendszeren keresztül.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2020. 06. 22. napján helyszíni szemlét tartott a bejelentés-

sel kapcsolatosan és megállapították, hogy a káresemény valós és vis maior eseménynek mi-

nősül. Ezek alapján 2020. július 21-ig benyújtásra kell kerülni a pályázat 5. számú melléklet-

ének, mely tartalmaz egy képviselő testületi határozatot is arról, hogy a képviselő testület a 

pályázat benyújtását támogatja és a szükséges önerőt a jövő évi költségvetésben biztosítja. 

A határozat mellé szükséges még egy szakértői szakvélemény is, mely tartalmaz egy költség-

becslést, melyben kimutatható a helyreállítás – jelen esetben felújítás – költségei. Pásztó a 70 

%-ban támogatott települések közé tartozik, tehát a költségbecslés max. 70%-át igényelhetjük 

a fennmaradó 30 %-ot az önkormányzat költségvetéséből kell finanszíroznunk.   

 Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a 485890 azo-

nosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára tett 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás címen a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatot támogatja. 

 A káresemény megnevezése: ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény károsodása, helye 

 Mátrakeresztes, Ravasz patak (hrsz.4927) Tóthegyes út 3. szám előtt. 

 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a kárese-

ménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

3. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: nettó 

17.288.800,- Ft  azaz bruttó 21.956.776,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

részben tudja fedezni. 

 

4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a káresemény 

forrásösszetétele a következő:  

• Saját forrás: 30 %, nettó 5.186.640,- Ft, azaz 6.587.033,- Ft. 

• Vis maior támogatási igény:70 %, nettó 12.102.160,- Ft, azaz 15.369.740,- 

Ft. 

 

5. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem ren-

delkezik.  

 

6. Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
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7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, a károsodott ingatlannak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreál-

lítását.  

 

8. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület nyilatkozik és vállalja, hogy a saját 

forrás összegét bruttó 6.587.033,- Ft-ot a jövő évi költségvetési rendeletében bizto-

sítja. 

 

9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadá-

lyoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat 

aláírja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester, alpolgármester 

 

 

 

Pásztó, 2020. július 13. 

 

 Farkas Attila 

 polgármester 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

 

dr. Sándor Balázs 

      jegyző 

  


