
Ikt. szám: 01-55/14/2016.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2016. augusztus 19. napján 830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képvi-selõ-
testületének rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János, Selymesi Erzsébet
 
Távollétét nem jelezte: dr. Kutas Gyula
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati referens
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (9  fõ)  9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont                                                                                                     Elõadó
 

1.)   Vis maior támogatási pályázat benyújtására (Et.:  
172/2016.) 

Gromon István
polgármester

 
 

1. napirendi pont
Vis maior támogatási pályázat benyújtására

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: Et.: 172/2016.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A 
Képviselõ-testület már 2016. júliusban döntött a támogatási igény bejelentésérõl. A Katasztrófavédelem 
helyszíni ellenõrzést tartott. Az õ álláspontjuk és az útszakértõ szakmai véleménye alapján lett összeállítva a 
pályázat, melyet a képviselõ-testületi határozat alapján benyújtanának. Elég nagyösszegû a pályázatban 
szereplõ utak helyreállítása a mûszaki ellenõr által alátámasztott szakértõi anyag alapján.
 
Solti Kinga pályázati referens: Az elõzõ ülés óta annyi változás történt, hogy a Szent János-patak 
helyreállítási tevékenység, mint védekezés kikerült a pályázatból, mert azt nem fogadják el, arra hivatkozva, 
hogy az ott elvégzendõ munka (patakmeder-rendezés, bozótirtás) hozzátartozik az önkormányzat 
feladatához, vagyis vis maior pályázatba nem illeszthetõ be. A szakértõ csak olyan helyreállítást fogadhat el 
szakmailag, ahol az út teljes szélessége murvával kerül borításra (ez olcsóbb ugyan, mint a martaszfalttal 
való burkolás, de még így is nagyon költséges). A katasztrófavédelem viszont nem biztos, hogy elfogadja ezt 
a megoldást, mert a vízelvezetés nincs megoldva ezeken az utakon, így egy következõ esõzés alkalmával 
újra elõfordul a kimosás, tehát megint vis maior pályázattal élne az önkormányzat. A „kátyúzás” kifejezést 



azért nem tudja elfogadni a szakértõ, mert az földútnál csak a lyukak feltöltését és ledöngölését jelenti. A 
szakértõ az út teljes szélességében murvás terítést javasol, annak ellenére, hogy a lakosság ezt nem szereti, 
mert porzik. A költségeket tovább növeli a kiviteli tervezési díj és a mûszaki szakértõi díj. A döntés a 
benyújtástól számítva 90 napon belül várható. Amennyiben a teljes összeget megítélik, akkor a teljes 
útfelület murvázását kell végrehajtani.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy többségében külterületi utakról van szó, így az arányos 
költségráfordítás érdekében csökkentett mûszaki taralommal kerülnek helyreállításra az utak. Elmondta, 
hogy az utóbbi idõben megváltozott a vis maior pályázatok rendszere: a Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 
elõbb ellenõrzi az igénybejelentést, ezután lehet csak beadni a pályázatot, melyhez útszakértõt kell 
alkalmazni. A földutak kátyúzásánál olyan magas szakmai követelményeket állítanak fel, mely jelentõsen 
megnöveli a költségeket. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 134/2016. (VIII. 19.) Kt. sz. határozata
vis maior pályázat benyújtására (II.)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösváron 2016. július 13. és 17. között 
történt heves esõzés miatti útkárok helyreállításainak mûszaki szakértõ által alátámasztott bruttó 9.952.355 
forintos költségére való tekintettel úgy dönt, hogy:
 

1. pályázatot nyújt be egy eredeti és két másolati példányban az Államkincstárnak, továbbá egy másolati 
példányban a területileg illetékes fõvárosi és megyei Kormányhivatalnak vis maior támogatás 
igénylésére, az alábbi utcák helyreállításához:

 
HRSZ 6228 Tó dûlõ,
HRSZ 2438 Kálvária utca,
HRSZ 7752 Piliscsabai utca,
HRSZ 6085 és 6676 Õrhegy utca,
HRSZ 7671 Liszt Ferenc utca,
HRSZ 7669 Csendbiztos utca,
HRSZ 4819 Seregély utca,
HRSZ 4612 Kárász utca,
HRSZ 4891 Fürj utca,
HRSZ 4891 Fogoly utca,
HRSZ 4636 Csuka utca,

 
2. a pályázat benyújtásához szükséges összesen 2.985.707 Ft önrészt a 2016. évi költségvetési rendelet 

18. sz. melléklet 6. sorában rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja,
 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges Nyilatkozat aláírására az alábbiakra vonatkozóan:

-        a káreseménnyel érintett ingatlanok Önkormányzati tulajdonban vannak,

-        a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik az önkormányzat,

-        az utak rendbehozatala nélkül az önkormányzat a feladatát nem tudja ellátni,

-        saját erejébõl a vis maior helyzetet az önkormányzat nem tudja megoldani,
 

4. felhatalmazza a Polgármestert

-        a vis maior támogatás teljes vagy részleges aláírására beleértve, hogy esetleg visszavonjuk 
pályázatunkat,

-        a biztonságos közlekedés helyreállítására kössön kiviteli szerzõdést a pályázat alapján 



nyertes kivitelezõvel,
 

5. felhatalmazza a Polgármestert pályázati nyertesség esetén a támogatási összeggel való elszámolásra, 
az utóellenõrzéskor meghatározott visszafizetési kötelezettség elfogadására és teljesítésére.

Fedezet forrása: Az önrészhez szükséges fedezet a 2016. évi költségvetési rendelet 18. sz. melléklet 6. során 
biztosítva van.
 
A Képviselõ-testület jelen határozatával módosítja a 126/2016. (VII. 21.) Kt. sz. határozatát, amelyen a vis 
maior igénybejelentés alapult.
 
Határidõ: 2016. augusztus 30.                                              Felelõs: Gromon István
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Jelezte, hogy a következõ rendes 
Képviselõ-testületi ülésre 2016. szeptember 8-án kerül sor.           Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és 
bezárta az ülést 841-kor.   
 

 
 

K.m.f.
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
  polgármester                                                                     jegyzõ


