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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június  29-i rendkívüli   
üléséről.  
 
Ülés helye:  Pásztói Polgármesteri Hivatal –Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István,  Szabó Ádám,  Takácsné 
Salamon Katalin, Zeke Tamás  képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,  Genyéné Batta Nikoletta, dr. Szántó-Stadler Annamária 
osztályvezetők, Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Az ülést Farkas Attila polgármester távollétében Bodrogi István alpolgármester vezeti.  
 
Bodrogi István: Köszönti a megjelenteket.   
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő jelen van.    
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2021. (VI. 29.) számú határozata 

 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat a 528231 azonosítószámon benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 528231 azonosítószámon benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Bodrogi István: Elsőként tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi és TEF Bizottság az 
előterjesztést nem tudta megtárgyalni, mert nem volt határozatképes.  
 
2021. május 13-20 közötti időszak intenzív esőzéseinek következtében a 2408. számú főközlekedési út 
Heves megyei szakaszán lévő nagy átmérőjű áteresz eltömődése következtében a csapadékvíz az 
útpadkára-úttestre került és kb. 200 méter hosszan folyt végig, ahol a Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 
128-130. számú lakóépületekkel szemben az út rézsűjét a csapadékvíz folyamatosan áztatta és ezáltal 
rézsű leszakadást idézett elő. A rézsűcsúszásból megmozdult földtömeg a Kövicses-patak medrébe 
becsúszva a víz útját teljesen elzárta, ezzel veszélyeztetve az ott lévő lakóépületek állagát. A rézsű 
további omlásának megakadályozása érdekében a partfal azonnali helyreállítása szükséges.  
Ennek érdekében javasoljuk, hogy vis maior támogatásra pályázatot nyújtsunk be a 
Belügyminisztériumhoz. A kár bejelentése már előzetesen megtörtént.  
Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
91/2021. (VI. 29.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a 528231 
azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tá-
mogatás címen a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatot támogatja. 
A káresemény megnevezése: ár- és belvízvédelmi létesítmény, pince partfal károsodása, 
helye Mátrakeresztes, Kövicses-patak Kékesi út 128-130. számú lakóépületekkel 
szembeni rész, HRSZ 4864 és 4847. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érin-

tett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 

3. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: nettó  24 800 000, - Ft  
azaz bruttó 31 496 000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja fedezni. 
 

4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a káresemény forrásösz-
szetétele a következő:  

• Saját forrás: 30 %, nettó 7 440 000,- Ft, azaz 9 448 800 ,- Ft. 
• Vis maior támogatási igény:70 %, nettó 17 360 000 ,- Ft, azaz 22 047 200 ,- Ft. 

 
5. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.  

 
6. Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  

 
7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, a károsodott ingatlannak a költségha-

tékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
 

8. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület nyilatkozik és vállalja, hogy a saját forrás ösz-
szegét bruttó 9 448 800,- Ft-ot a jövő évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
 

9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása 
esetén az alpolgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Bodrogi István        dr. Sándor Balázs 
 alpolgármester               jegyző 
 


