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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

 

Szám:  5/2016 

Határozatok száma: 55/2016.(04.21.) - 57/2016.(04.27.) 

Rendeletek száma: - 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 21-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  

 

1. Döntés Vis maior pályázaton való indulásról (Mátyás király utca partfalomlás, Villám 

patak és Tompa Mihály utcai csőáteresz)  

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-én 18:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

 

Jelen vannak:  

 

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós 

 Vaczó Zoltán  

 

Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester  

 Karácsony Ádám 

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné 

 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 

fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a 

képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner 

Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2016. (04.21.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 

meghirdetett napirendet elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. Döntés Vis maior pályázaton való indulásról (Mátyás király utca partfalomlás, Villám 

patak és Tompa Mihály utcai csőáteresz)  

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a régóta húzódó problémát. A 2016 tavaszától bekövetkezett 

jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás a Mátyás király utca (142 hrsz) partfalában, 

valamint a magas partfalon húzódó önkormányzati útban (164/3, 164/5,165/1 és 166/1 hrsz) 

a korábbi években már megindult eróziót felgyorsítva jelentős kárt okozott. A március 03-i 

erős esőzéssel, és széllökésekkel bekövetkezett vihar tovább növelte a negatív rézsű 

kialakulását, amely a levegőben lévő gyökérzet miatt megdőlt fákat, az út irányába 

veszélyesen megdöntötte. A további kimosódások, a fák kidőlését és a rézsűkoronán húzódó 

magáningatlanok közúti összeköttetését biztosító útszakasz, valamint a rézsűben futó 

közművek károsodásával jelentős értékű anyagi javak és magáningatlanok kerülnek veszélybe. 

A fenti károk rövid időn belül bekövetkezett többszöri időjárási szélsőség következményeként 

alakultak ki. 

Szintén a szélsőséges időjárás végett a Villám patak Tompa Mihály utcai szakaszán (111 hrsz) 

mintegy 100 méter hosszan a mederfenék kavicsos szerkezete megrongálódott. A lefolyási 

viszonyok miatt, az előzetes kárbecslés a hegyekből március 01-08 között lezúduló csapadékvíz 

levonulása után kezdődhetett meg. A felázás hatására a Tompa Mihály utcai áteresz szintén 

megrongálódott, felületén nagyméretű repedés keletkezett, amely a közúti közlekedés 

biztonságát is befolyásolja.  

Lehetőségünk van indulni a Kormány által kiírásra került önkormányzatok vis maior 

eseményeinek támogatását célzó pályázatán indulni, 10 %-os önrész biztosítása mellett.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a Mátyás király utcai partfalomlás kapcsán a vis maior pályázaton való indulást támogatja, 

kézfeltartással jelezze.   

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner 

Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2016. (04.21.)  

HATÁROZATA 

 

A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás 

bekövetkeztével a Mátyás király utca (142 hrsz) partfalában valamint a magas partfalon 

húzódó önkormányzati út (164/3, 164/5,165/1 és 166/1 hrsz) a korábbi években már 

megindult eróziót felgyorsítva jelentős kárt okozott. A március 03-i erős esőzéssel, és 

széllökésekkel bekövetkezett vihar tovább növelte a negatív rézsű kialakulását, amely a 

levegőben lévő gyökérzet miatt megdőlt fákat, az út irányába veszélyesen megdöntötte. A 

további kimosódások, a fák kidőlését és a rézsűkoronán húzódó magáningatlanok közúti 
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összeköttetését biztosító útszakasz, valamint a rézsűben futó közművek károsodásával 

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, Mátyás király út (142 hrsz), 164/3, 164/5, 165/1, 166/1 

A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN) 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

3 806 349 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése                     0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 34 257 139 Ft 90 % 

Források összesen 38 063 488 Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br.43 067 288,- 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 Mátyás király utca partfal rézsűjében 

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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II.12) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

Helyreállítás: Adatlap szerint 

Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (3 806 348,- Ft) 
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A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior 

feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Villám patak Tompa Mihály utcai szakaszán 

történt káresemény kapcsán a vis maior pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással 

jelezze.   

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner 

Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2016. (04.21.)  

HATÁROZATA 

 

A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás 

bekövetkeztével a Villám patak nevű vízfolyás Tompa Mihály utcai szakasza (111 hrsz) mintegy 

100 méter hosszan a mederfenék kavicsos szerkezete megrongálódott. A lefolyási viszonyok 

miatt, az előzetes kárbecslés a hegyekből március 01-08 között lezúduló csapadékvíz 

levonulása után kezdődhetett meg. A felázás hatására a Tompa Mihály utcai áteresz szintén 

megrongálódott, felületén nagyméretű repedés keletkezett, amely a közúti közlekedés 

biztonságát is befolyásolja.  

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, Villám patak – Tompa Mihály utca (111 hrsz) 
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A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN) 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

719 962 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése                     0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 6 479 658 Ft 90 % 

Források összesen 7 199 620 Ft 100 % 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br.7 199 620,- 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 Villám patak Tompa Mihály utcai 

szakaszánál a mederfenék kavicsos szerkezete valamint a Tompa Mihály utcai átereszben 

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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II.12) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

Helyreállítás: Adatlap szerint 

Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (719 962,- Ft) 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior 

feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az 

ülést 18:00 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 


