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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 2-án, 

9,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyílt ülésén.  

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

  

 

Határozat száma Tárgya 

97/2019. (VIII.2.) 

Vis maior támogatási igény benyújtása a 2019. 06.23-i heves esőzések 

miatt Bükkszék községben szükséges védekezési munkák és a 

károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállításának támogatására 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

 Dr. Katona Miklósné képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

Vis maior támogatási igény benyújtása  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 
Zagyva Ferencné: Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy egy képviselő hiányzik, aki 

távolmaradását jelezte, a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, javaslatot tesz a meghívó 

szerinti napirendi pont elfogadására. 
 

 

Szavazás  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pont tárgyalását. 
 

 

1. napirendi pont: Vis maior támogatási igény benyújtása  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A július 30-i ülésen a testület előzetesen döntött a vis maior támogatási 

igény benyújtásáról, amely a június 23-i heves esőzések miatti vis maior esemény védekezési 

és helyreállítási munkáinak támogatására került előkészítésre. Mivel a kárszakértői vélemény 

a költségbecsléssel akkor még nem állt rendelkezésre, ezért hívta össze a rendkívüli ülést. A 

költségekkel és a támogatási igénnyel kiegészített előterjesztést a képviselők előző nap 

elektronikus úton megkapták. Kéri a képviselők véleményét és a javaslat elfogadását. 

 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel 

a határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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98/2019. (VIII.2.) önkormányzati határozat: 

Vis maior támogatási igény benyújtása a 2019. 06.23-i heves esőzések miatt Bükkszék 

községben szükséges védekezési munkák és a károsodott önkormányzati ingatlanok 

helyreállításának támogatására 

1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján a 2019. június 23-i heves esőzések eredményeként 

szükséges védekezési munkák, valamint az önkormányzati ingatlanokban keletkezett károk 

helyreállítási költségeinek állami támogatására kérelmet nyújt be az alábbiak szerint: 

1.1 Védekezési költségek támogatási igény:        196.956,- Ft 

1.1 Helyreállítás támogatási igény:                    28.167.792,- Ft 

1.2.1 Utak helyreállítása    23.261.241,- Ft 

1.2.2 Árvízvédelmi létesítmények helyreállítása   4.906.551,- Ft 

1.3 Önerő:                    3.151.640,- Ft  

1.4 Védekezési és helyreállítási költségek összesen:  31.516.388,- Ft  

 

2) A Képviselő-testület vállalja az önkormányzati tulajdonú ingatlanon bekövetkezett „vis 

maior” jellegű károk költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

 

3) A Képviselő-testület saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani, az önkormányzat a helyreállításhoz szükséges 10 %-os önerőt a 2019. évi 

költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

4) A károsodott ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak, melyek az önkormányzat 

kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Az út- és járdaburkolatok, padkák helyreállítására 

közlekedésbiztonsági szempont miatt is szükség van, a csapadékvíz-elvezetőkben keletkezett 

károk mielőbbi helyreállítása a későbbi veszélyhelyzetek megelőzése miatt is szükséges. 

 

5) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

5.1 a vis maior esemény időpontjában nem áll adósságrendezési eljárás alatt,  

5.2 az önkormányzat az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be 

pályázatot, 

5.3 a műszaki szakértő az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi tervezőjétől és 

kivitelezőjétől egyaránt független. 

 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vis maior kérelmet 

benyújtsa és a szükséges aláírásokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. augusztus 6. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 
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További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné jegyző 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 
 

 

 


