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J a v a s l a t 

 
a 485890 azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés megho-
zatalára 
 
 
 
 
 
 
Készült:  

A képviselő-testület 2021. augusztus 2-i rendkívüli ülésére  

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila  

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szociális  Bizottság 
Pénzügyi és Telepü-lés-

fejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság 

nem igen  nem 
Készítette: 
 

Genyéné Batta Nikoletta 
 

 
Megtárgyalás módja:          

 
nyílt ülésen 

 
Döntéshozatal:        

 
minősített  szavazattöbb-
ség 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

2020. 06. 08-án vis maior támogatásban részesültünk a Ravasz patak helyreállításával kapcso-
latosan. A támogatási összeg, melyet a belügyminisztérium megítélt részünkre 5 450 000,- Ft. 
A támogatói okiratban kikötésre került, hogy csak az eredeti állapot állítható helyre. A tervezés 
folyamán megállapításra került, hogy az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges. A terve-
zés megtörtént, melyre az ajánlatok is beérkeztek. A belügyminisztériumnál kezdeményeztük a 
műszaki tartalom módosítását, mely elutasításra került, mert a tervdokumentációkban a magán-
terület helyreállítása is szerepelt, így a 64/2021. (V.18.) sz. polgármesteri határozat hatályát 
vesztette. A belügyminisztérium ezért a műszaki tartalom módosítását elutasította és kérte a 
tervek átdolgozását, majd az új módosított műszaki tartalom már a belügyminisztériumnál jó-
váhagyásra került.   
A tervdokumentációk „Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak mederfalának helyreállítása a 
Tóthegyesi u. 3. szám előtt” címmel ajánlatételi felhívás keretében 3 helyi vállalkozónak meg-
küldésre került ajánlatkérés címén. 
A beérkezési határidőn belül 1 db érvényes árajánlat érkezett, Pusztai Gábor egyéni vállalko-
zótól bruttó 8.102.600,- Ft értékben.  
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a szerződés megkötését Pusztai Gábor egyéni vál-
lalkozóval támogatni szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Pásztó-Mátra-
keresztes Ravasz patak helyreállításával kapcsolatos döntés meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A 64/2021. (V.18.) számú polgármesteri határozatot a mai napon hatályon kívül 
helyezi. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak 
mederfalának helyreállítása a Tóthegyesi u. 3. szám előtt” címmel kiírt pályázat 
ajánlattételi eljárása érvényes és eredményes volt.  

3. A „Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak mederfalának helyreállítása a Tóthegyesi 
u. 3. szám előtt” címmel kiírt pályázatra a benyújtott árajánlatok közül, a legjobb 
ajánlatot adó Pusztai Gábor E.V. volt. A melléklet szerinti vállalkozói szerződést 
megkötjük bruttó 8 102 600,- Ft értékben.  

4. Az önkormányzat 5 450 000,- Ft-ot vis maior támogatásból finanszíroz, a 
fennmaradó 2 652 600,- Ft-ot pedig a 2021-es költségvetés tartalmazza.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
Pásztó, 2021. augusztus 2. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
dr. Sándor Balázs 
      jegyző 
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