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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nyugat-Mátrában 2010. május 15-én és 16-án 64 mm csapadék hullott le, amelynek 
következtében a Csörgő és Kövicses patak vízszintje kritikus szintre emelkedett és igen 
komoly kártételeket okozott, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. testületet.  
 

⇒ A Kékesi út 72. szám mögött a Kövicses patak jobb partján a meredek 
hegyoldalban csúszólapok alakultak ki, földtömeg és nagyméretű fák szakadtak a 
patakmederbe. A közvetlen kárveszélyt elhárítottuk, de a kialakult csúszólapok 
továbbra is elzárással fenyegetik a Kövicses patakot, mely a medréből kilépve a 
környező ingatlanokat veszélyeztetné. A vis maior pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy a károsodás szempontjából illetékes, szakértői névjegyzékben 
szereplő műszaki szakértő által készített nyilatkozat álljon rendelkezésre, amely 
tartalmazza pl. a helyreállításra vonatkozó megfelelő javaslatot, a helyreállítás 
költségeinek részletes bemutatását. Ennek elkészíttetése előtt talajmechanikai 
szakvélemény készítése szükséges.  

 
⇒ Mátrakeresztes, Mező Imre út kb. 25 méteren megsüllyedt, beszakadt, az intenzív 

esőzés következtében átázott a meredek hegyoldal csúszása miatt. A hegyoldalon 
kialakult csúszólapok megszüntetése elengedhetetlen feltétele, hogy az út 
helyreállítása megtörténhessen. További földtömegek leszakadása az út teljes 
szélességű lecsúszásához vezethet, mely veszélyezteti a lakóingatlanokat és a 
közműveket (ivóvíz, szennyvíz). A vis maior pályázat benyújtásához itt is 
szükséges talajmechanikai szakvélemény készítése. 

 
⇒ Dobó úti híd felvizi oldalán – bal és jobb parton – kiépített gabionkas támfalat a 

felduzzadt Kövicses patak megrongálta és azt a patakba borította. Munkagépek 
segítségével a kialakult kőtorlaszt eltávolítottuk a mederből. A gabionkas 
helyreállítására az út és a környező lakóingatlanok közelsége miatt van szükség.  

 
⇒ Dobó úti híd alvizi oldalán a burkolt utat elmosta a megduzzadt Kövicses patak 30 

m hosszon. Az út helyreállítása a patak bal partjának partvédő művének 
helyreállításával egyidőben történhet. A vis maior pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy a károsodás szempontjából illetékes, szakértői névjegyzékben 
szereplő műszaki szakértő által készített nyilatkozat, amely tartalmazza pl. a 
közlekedés biztonságára vonatkozó szakértői nyilatkozatot indoklással.  

 
⇒ Dobó út 44. szám mögött bal parton kiépített gabionkas támfalat a megduzzadt 

Kövicses patak megrongálta és azt a mederbe borította. Jelenleg a víz zavartalan 
lefolyása biztosított, a megsérült gabionkas támfal helyreállítása a környező 
ingatlanok közelsége miatt szükséges.  
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A fenti károk helyreállítására a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet alapján lehetősége van az önkormányzatnak 
támogatás igénylésére. A támogatási igénylés feltétele, hogy a káresemény 
bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül faxon és az ebr42 rendszerben bejelentést 
tegyünk, melyet 2010. május 20-án megküldtünk az Önkormányzati Minisztérium 
részére, továbbá a településfejlesztésért és településrendezésért felelős minisztérium 
részére (földcsuszamlás, partfal omlás). 
 

Káresemény Helyreállítás 
becsült 

költsége eFt 

Támogatás 
összege  

eFt 

Támogatás 
intenzitása  

% 

Szükséges 
önerő 

eFt 
Kékesi út 72. 30000 21000 70 9000
Mező Imre út 10000 7000 70 3000
Dobó úti híd gabionkas 15000 10500 70 4500
Dobó úti híd (út) 6000 3600 60 2400
Dobó út 44. 3000 2100 70 900
 64000 44200  19800
 
 
A védekezés és közvetlen veszélyhelyzet elhárítása érdekében 2010. május 21-én 25 
millió forint előleg igényünket benyújtottuk az Önkormányzati Minisztérium vis maior 
alapjára.  
 
 
A fenti vis maior igényeken túl további káresemények is következtek be, melyre viszont 
támogatási igényt nem tudunk benyújtani. Az alábbi káresemények a fentieknél 
jelentéktelenebbek, de elhárításuk további károkat előzhetne meg. 
 
 

⇒ A Kövicses út mellett kiépített mederburkolat után kb. 15 m hosszon a mederfal 
beomlott, további omlásveszély az utat is veszélyezteti.  

⇒ Táncsics út 4. szám alatt a burkolt mederből a víz kilépett és kb. 6 m hosszon 
(kerítéstől kb. 1 m-re) a földet lemosta.  

⇒ Régivásártér út 48. sz. mögött kb. 25 m-en a patak jobb partja leszakadt.  
⇒ Alkotmány út 61. sz. ingatlan mellett a földárok oldala leszakadt, helyreállítása a 

gyalogos közlekedés miatt szükséges.  
⇒ Hasznosi sportpálya melletti Kövicses patak gyaloghídjánál a jobb parton a 

hídpillért a víz elmosta, a felszerkezet a patakba esett.  
⇒ Kékesi út 110. sz. ingatlan mögött a Kövicses patak jobb partján a 72. sz. hasonló, 

de lényegesen kisebb jelentőségű földcsuszamlás keletkezett.  
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a vis maior 
káreseményekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot és az 
alábbiak szerint határoz: 
 

1. A képviselő-testület a felsorolt káreseményekre vis maior tartalék támogatására 
pályázatokat nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.  

 Határidő: 2010. június 22. 
 Felelős:   polgármester 
 

2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a támogatási igény 
előkészítéséhez Mátrakeresztes, Kékesi út 72. és a Mező Imre út esetében 
talajmechanikai szakvéleményt készíttessen.  

 Felelős:   polgármester 
 Határidő: 2010. május 31.  

 
3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a támogatás benyújtásához a 

károsodott ingatlanok helyreállítására illetékes szakértő bevonásával a szükséges 
szakvéleményeket készíttesse el.  
     Határidő:  2010. június 18.  
     Felelős:    polgármester 

 
4. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az elkészült szakvélemények és 

tervezői költségvetés alapján a vis maior támogatási igényeket készítse el és azt 
terjessze a képviselő-testület elé.  
     Határidő: 2010. május 21. 

      Felelős: polgármester 
 

5. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Pásztó Város Polgármestere a 
védekezés és közvetlen veszélyhelyzet elhárítása érdekében 25 millió Ft előleget 
kért az Önkormányzati Minisztérium vis maior alapjából. 

 
Pásztó, 2010. május 20.  
 
 
                            Sisák Imre 
                                                                                          polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 


