
 

 

 

 

 

Készült: 2019. augusztus 6-án Novaj Községi Önkormányzat rendkívüli nyílt 

Képviselő testületi üléséről. 

 

Rendelet száma Tárgy 

  

  

Határozat száma Tárgy 

44/2019.(VIII.6.) Novaj Község Képviselő Testületének határozata Vis maior 

támogatás pályázat benyújtására (2019. június 23-ai villámárvíz) 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: Novaj Községi Önkormányzat, 2019. augusztus 6-i Képviselő testületi rendkívüli 

nyílt ülésén. 

Helyszín: Novaj Községi Önkormányzat tárgyalóterme, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3. 

Jelen vannak: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

  Bartók Miklósné alpolgármester 

  Berecz András képviselő 

  Kovács István Zoltán képviselő 

  Nagy Istvánné képviselő 

 

 

Meghívottak: Szabó Sándor aljegyző 

   Major Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

Távol maradt: Pintérné Dobó Tünde képviselő 

    Csuhai Imre képviselő 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Köszönti a testület megjelent tagjait, meghívott vendégeinket. Pintérné Dobó Tünde képviselő 

és Csuhai Imre képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy a 

Képviselő testület határozatképes.  

 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 

Szavazás: 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. 2019. június 23-ai Vis maior eseményre pályázat benyújtása 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Beterjesztés módja: írásban 

 

1. napirendi pont 

 

2019. június 23-ai Vis maior eseményre pályázat benyújtása 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Beterjesztés módja: írásban 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

2019. június 23-án délután 14.00 óra után hirtelen 80 mm csapadék esett le Novaj közigazgatási 

területén, mely a településen villámárvizet hozott létre. A lezúduló víz jelentős károkat okozott 

az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban. 

A káreseményt „ A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL” nyomtatványon 

elektronikusan bejelentettük 2019. június 28-án. 



Az illetékesek 2019. július 8-án jártak a helyszínen és készítettek jegyzőkönyvet a 

káreseményről. 

A pályázat benyújtására 2019. augusztus 7-ig van lehetőség, melyhez mellékelni kell a 

Képviselő-testület határozatát. 

Mindenki megkapta az előterjesztést, ami tartalmazta a határozati javaslatot. 

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Indokoltnak tartja a pályázat benyújtását. 

 

Nagy Istvánné képviselő: 

Indokoltnak tartja, hogy pályázzunk a vis maior keretre. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

44/2019.(VIII.6.) Novaj Községi Önkormányzat Képviselő Testületének határozata: 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület vis maior támogatás címen pályázatot 

nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Novaj Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő út, híd, illetve ár- és belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk. 

A káresemény forrásösszetétele: 

                                                                2019. év                                         % 

 

Saját forrás /biztosítási összeg nélkül    3.857.422 Ft                                 10,01 

Biztosító kártérítése 

Egyéb forrás 

Vis maior támogatási igény                   34.716.786 Ft                               89,99 

Forrás összesen                                      38.574.208 Ft                               100,00                     

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 38.574.208,- Ft, amelynek fedezetét az 

önkormányzat részben tudja biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 

Az adott káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással, arra biztosítási 

összeget nem igényelt. 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 

ellátni. 

A testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséből 2/2019. (II.28.) számú 

Költségvetési Rendeletéből biztosítja. 

 



A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kérdése, hogy egyéb kérdés, észrevétel a mai üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs 

az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

……………………………………….                           …………………………………… 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin     Vasas Ágostonné  

             polgármester               jegyző 

 

 

………………………………………. 

Major Zoltánné 

jegyzőkönyvvezető 

 
 


