
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. június 9-én megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor 

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  Ifj. Pető Ferenc 

Pintér Tiborné 

Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

  

 

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 
 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

főből  10 fő megjelent. Ketten jelezték távolmaradásukat.  A mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének javaslom  Benkó László képviselőt   és Csoma István alpolgármestert. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

1.  Vis maior támogatás igényléséhez előterjesztés 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2. Hévízgyörkért Érdemérem  (Zárt ülés) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

3. Egyebek 

 

 

Bobál István:  

Zárt ülés keretén belül tárgyaljuk meg a Hévízgyörkért Érdemérem kitüntetési ügyeket. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  elfogadja a napirendi pontokat. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

1.  Vis maior támogatás igényléséhez előterjesztés 

 

Bobál István: A Galga megáradása miatt bejelentettük a vis maior támogatási igényünket. A 

katasztrófavédelemtől, az Államkincstártól itt jártak, mindent rendben találtak. 4,5MFt 

költséget jelentettünk be. Ennek a feltétele, hogy testületi ülésen határozzuk ezt el. A saját 

forrás 450eFt lenne, de az se biztos, hogy annyi számlát fognak a vállalkozók kiállítani.  

Helyreállítási munkálatokat is fogok kérni.  

Dr. Sápi Attila: Lát-e erre esélyt? Voltak az országban katasztrofális területek. 

Bobál István: Itt voltak, látták a helyzetet, bejártunk mindent, azt mondták, adjuk be 

igényünket.  



Szovics Mihály: Többször elhangzott a rádióban, hogy kifizetnek minden kárt. 

Bobál István: Azokon a helyeken, ahol katasztrófa sújtotta területnek van nyilvánítva. 

Csoma István: Azt szavazzuk meg, hogy 4,5MFt-ot szeretnénk visszaigényelni? Én honnan 

tudom, hogy az az összeg? 

Bobál István: Megállapítottuk, hogy mennyibe került, kiszámítottuk, hogy hány munkaórát 

végeztek a gépek. Még csak a zsákokra költöttünk, a vállalkozóktól fogjuk kérni a számlát. 

Megfelelő összeget igényelhetünk vissza, alátámasztott bizonylatokkal.  

Fercsik Tibor: Ha realizálódik a 4,5MFt, de az igények csak 2MFt lesz, akkor csak annyit 

kell lehívni belőle?  

Bobál István: Igen, csak annyit lehet, amit számlával igazolunk.  

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

61/2010. (VI.9.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a vis maior tartalék 

címen  a 8/2010.(I.28.) kormányrendelet 5§ (2) c) pontja alapján támogatási igényt nyújt 

be az Önkormányzati Minisztériumhoz.  
A támogatási igény a védekezési költségek 90%-a , hivatkozva a kormányrendelet 5§ (2) c) 

pontjára. 

A káresemény megnevezése: Galga-patak megáradása, árvíz formájában Hévízgyörk 

közigazgatási területén. 

helye: 

 057 HRSZ   560m2  árok 

1180 HRSZ   360m2  Ősz u. 

040   HRSZ  290m2  Fürst S. u. 

0163 HRSZ  150m2  Sallai u. 

A káresemény forrásösszetétele:  

adatok Ft-ban 

Megnevezés  

2010. év  %  

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

450.000,-Ft 

Biztosító kártérítése  0,-Ft 

Egyéb forrás  0,-Ft 

Vis maior igény  4.050.000,-Ft 

Források összesen  4.500.000,-Ft 
 

-Az árvízi védekezések és a  károk helyreállításának tervezett összköltsége  4.500.000,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja  biztosítani.  

- A saját forrás összegét, ami 450.000,-Ft  a Közutak Hidak Alagutak Üzemeltetése és fenntartása 

szakfeladat dologi kiadásainak terhére biztosítja az Önkormányzat, mivel kifejezetten 

árvízvédelmi kiadás nem lett tervezve a 2010 évi költségvetésben. 

-A testület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló _4/2010.(III.17.) számú 

Költségvetési Rendeletében a Közutak Hidak Alagutak Üzemeltetése és fenntartása dologi 

kiadásainak terhére biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.  
 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Vizerné Mátyás Klára pü.ea. 

Határidő: azonnal 

 



2.) Egyebek 

Bobál István: Tájékoztatom a testületet, hogy a Havadi polgármester megküldte az 

együttműködési megállapodást. Meg kell ismerni a módosításokat. Faluünnepre meghívtuk 

őket, ma választ kaptunk tőlük, nem tudnak részt venni a faluünnepen.  

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.  

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

Benkó László 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

Csoma István 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


