
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én 17. 00 
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Takács Ferenc képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17. 00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés:  

1./ Vis maior pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
1./ Vis maior pályázat benyújtásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2014. szeptember 11-én egész nap során lehullott nagy mennyiségű 
csapadék következtében az esti órákra megtelt a Petőfi utcai csapadékelvezető árok, a víz 
elöntötte a szennyvízátemelőt, több családi ház kertjét, az utakat, a buszmegállót. 
A családi házak védelme érdekében a tűzoltók segítségével el kellett kezdeni a szivattyúzást, 
valamint az épületek homokzsákokkal való elkerítését. A váratlan helyzet kialakulása 
következtében több utcában károk keletkeztek, sérültek a közúti burkolatok, több helyen 
leszakadt az útpadka, megsérültek az átereszek, az aszfalt több helyen besüllyedt. Az Ádám-
hegyre vezető hídalap és betonfej is megsérült, valamint a buszmegállónál lévő híd, áteresz és 
járda is helyreállításra szorul. A védekezési költségek 401. 600 Ft-ba került, a helyreállítás 
költsége 4. 327. 472 Ft, valamint egyéb költségek szakértői díj és műszaki ellenőr díjazása 
292.100 Ft-ot tesz ki. Az önkormányzatnak 30%-os mértékű önerőt kell vállalnia. Javasolja a vis 
maior pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2014.(X.10.) számú határozata: 



Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a 

Belügyminisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély 
miatt szükségessé váló védekezés, belterületi utak burkolatának, útpadkák, átereszek 

helyreállítása. 
 

Helye: Kisrécse belterület 156. hrsz., 3. hrsz, 038. hrsz., 93. hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1 470 352 Ft 30 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft - 

Egyéb forrás 0 Ft - 

Vis maior támogatási igény 3 430 820 Ft 70 % 

Források összesen 4 901 172Ft 100 % 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 327 472 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani (30% önrész). 
 

 A testület a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 

 
 A képviselő testület, határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. 
 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni, 

valamint saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet 
nem tudja megoldani. 

 
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 



 
 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 17.20 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 


