Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

17/2015
161/2015.(07.13.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 13-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására kiírt pályázat
beadásáról (Házas-patak mederrendezése)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 11-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Nagyházu Miklós
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Csörgő Mihály alpolgármester
Kubanek István
Dr. Pálvölgyi Tamás

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
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1. npr. Döntés a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására kiírt
pályázat beadásáról (Házas-patak mederrendezése)
Dr. Sajtos Sándor: a döntéshez szükséges dokumentumokat (vis maior bejelentőlap, műszaki
szakértői vélemény, határozati javaslat) megküldtük. Az érintett területen az elmúlt
hetekben történt jelentős mennyiségű csapadékot hozó szeles időjárás eredményeképpen,
fokozott suvadást tapasztaltunk, melyet helyszíni szemle keretében a Pest Megyei
Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a
Belügyminisztérium Pince Partfalbizottsága is megtekintett, vis maior bejelentésünknek
köszönhetően. Megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt a patakmeder helyreállítására, ezt a
későbbiekben egy fedvénytervvel módosítanunk kell majd a szakértői vélemények alapján.
Ismerteti a határozati javaslat tartalmát.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2015. (07.13.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015 tavaszától bekövetkezett
jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás bekövetkeztével a Házas patak (897 hrsz)
partfalában, a korábbi években már megindult eróziót felgyorsítva jelentős kárt okozott. A
június 04-i erős esőzéssel, és széllökésekkel bekövetkezett vihar tovább növelte a negatív
rézsű kialakulását, amely a levegőben lévő gyökérzet miatt megdőlt fákat, a meder irányába
veszélyesen megdöntötte. A további kimosódások, a fák kidőlését okozhatják, az újabb
rézsűomlással jelentős értékű anyagi javak és magáningatlanok kerülnek veszélybe. A fenti
károk rövid időn belül bekövetkezett többszöri időjárási szélsőség következményeként
alakultak ki.
Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indul a Kormány által a
helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a
9/2011(II.15.) Korm. rendelet szerint.
A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat
segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os
önrész biztosítása mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5§ (2) bek. c)
pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid
időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.

Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Házas patak (897 hrsz)
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A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Megnevezés

2015. év

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

%

5 471 312 Ft

Biztosító kártérítése

10 %

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

49 241 811 Ft

90 %

Források összesen

54 713 124 Ft

100 %







A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br.54 713 124,Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (a Házas patak partfalában bekövetkezett
károk) az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
Tahitótfalu Község Önkormányzata 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.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015(II.13) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint:
Helyreállítás: Adatlap szerint
Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (5 471 312 ,- Ft)

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior
feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 7:35 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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