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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án a 
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott 
nyilvános rendkívüli üléséről. 
Jelen vannak:  Dr. Pásztor László  polgármester 

Bakos István   képviselő 
Baráth Zoltán Ferenc  képviselő 
Béri Eszter   képviselő 

   Gál Henrik    képviselő 
   Nagyné Gódor Csilla  alpolgármester 
Az ülésről igazoltan távol maradt:  

Gerencsér Katalin   képviselő 
Hányik Gábor    képviselő 

   Hollósi Jánosné  képviselő 
Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos  alpolgármester 

Vargáné Rajna Ágnes  jegyző    
Fehér Ágota   aljegyző 

Jelenlévő meghívottak: Thury Gábor   Kommunális csoportvezetője 
      
Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester 
A jegyzőkönyvet vezette: Homa Ibolya 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Az ülés határozatképes, a 9 képviselőből 6 fő jelen van. A 
rendkívüli ülésnek egyetlen napirendje van, egy vis maior pályázat beadása. Kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 

Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:18 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 6 100,00%  66,67% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 6 100,00%  66,67% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 3   33,33% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta. 
 
 
 
 
Napirend: 
 

1. Vis maior pályázat beadása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

 
 
 
 
1./ Napirendi pont:  
         Vis maior pályázat beadása 
    Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 
  (A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

(Megérkezett Hollósi Jánosné és Gerencsér Katalin, jelenlévő képviselők száma: 8 fő) 
 
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
A vis maior pályázatot azért adjuk be, mert a nyári nagy esőzések során keletkezett károk 
helyreállítási költségeinek megtérítését szeretnénk kérni. Ennek az értékét a kiosztott határozati 
javaslaton szerepeltetjük. 6.217.720.- forint az összes költség, ebből 10 % a saját forrás. Reméljük, 
hogy ezt a pályázatunkat jóváhagyják és ebből valamikor az ősz folyamán várható vissza pénz az 
önkormányzathoz. Ez az érték akkora, amit már nem vállalhatunk fel, próbálunk ehhez forrást 
találni. 10 % az önrész, a többi állami támogatás, ha ennyi pénzt kapunk, kérünk támogatást. 
 
Baráth Zoltán Ferenc képviselő:  
A szakértő után marad pénz a támogatásból? 
 
Thury Gábor kommunális csoportvezető: 
A szakértői költség 150.000.- forint. A vis maior pályázat beadásáról szóló kormányrendelet 
kötelezően előírja a szakértői anyag meglétét. A mérnöki kamarának, vagy pedig az IM szakértői 
névjegyzékében szereplő műszaki szakértő kell, hogy legyen. Igazolni kell, hogy a szakértő a 
szakértői névjegyzékben szerepel. Ez a szakértői anyag esetünkben 150.000.- forint +ÁFA 
költséget jelent. Ezen kívül 300.000.- forint az ehiteles tulajdonlapok költsége, mert 83 db 
tulajdoni lapot kellett lekérni a pályázathoz, amit a polgármesternek és a jegyzőnek még külön 
hitelesíteni kellett. 70-30 % arányú az alaptámogatás, de mivel visszatérően volt augusztus 6-a 
után a helyreállítást követően ismét nagy eső, így a helyszínelést végző bizottság is azt 
jegyzőkönyvezte, hogy ismétlődő, az önkormányzat erejét meghaladó értékű a kár, amit a 
csapadékvíz a településen okozott. Az ellenőrök javasolták, hogy meg lehet kísérelni a 90-10 %-os 
arányú támogatás igénylését. A Magyar Államkincstártól azt a tájékoztatást kaptam, hogy aki 
igényli ezt a támogatást és az igénylés indokolt, akkor a támogatást meg szokták adni.   
 
Dr. Pásztor László polgármester: 
Ha más kérdés nincs, akkor kérem, hogy döntsünk a vis maior pályázat beadásáról. 
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Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.szept.:18 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 100,00%  88,89% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 8 100,00%  88,89% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 1   11,11% 
 
 Össz.: 9   100,00% 
Eredménye: Elfogadva 

 

 
63/2014. (IX. 18.) KT határozat 

 
Erdőkertes Község Önkormányzata a tulajdonát képező, a 2014. augusztus 6-i esőzések 
következtében megrongálódott, a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében 2014. 
augusztus 12-én megjelölt, az ebr42 rendszerben 212 204 igénylésazonosító szám alatt regisztrált 
utcáinak és vízelvezető árkainak helyreállítására vis maior támogatás címen támogatási igényt 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

621.772,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0Ft  

Egyéb forrás  0Ft  

Vis maior támogatási igény 5.595.948,- Ft 90 

Források összesen 6.217.720,- Ft 100 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.217.720,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
Vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. A káreseménnyel kapcsolatban keletkezett károk 
vonatkozásában az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, mert e célból biztosítás nem 
köthető. 
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
Az önkormányzat a saját forrás 621.772,- Ft összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 
(II.28.) számú rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: polgármester 
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Dr. Pásztor László polgármester: 
A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Dr. Pásztor László      Vargáné Rajna Ágnes                         
      polgármester         címzetes főjegyző 
 


