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Szám: 123-11/2013.       Készült: 3 példányban 

 

 

 

J E G Y Z � K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült:  Velem Község Önkormányzata Képvisel�-testületének 
2013. március 5-én 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli   

 nyilvános ülésér�l. 
 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73 
 

 

Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 
   Bársony Miklósné   képvisel� 
   Rusznyák Károlyné   képvisel� 

 

          (3 f�)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Bernáth Ildikó    kirendeltség-vezet� 

Jagodics Istvánné    ügykezel� 
          (2 f�) 

 

Lakossági érdekl�d�:  0 f� 
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I. 

NAPIREND EL�TT 

 

 

 

Horváth Miklós polgármester köszönti a képvisel�-testület tagjait, köszöni, hogy ilyen rövid id� alatt 
rendelkezésre álltak. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 f� képvisel� közül 3 f� jelen van, így az ülés 
határozatképes. Tóth Péter alpolgármester úr és Szél Józsefné képvisel� asszony egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni.  

 

Az ülést megnyitja.  

 

Horváth Miklós polgármester 
A rendkívüli testületi ülésre meghívó nem készült, telefonon került összehívásra. 
Szóbeli el�terjesztés alapján javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására.   
 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. VIS MAIOR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA VELEM KOSSUTH UTCA RÉZSŰ MEGCSÚSZÁSA 
MIATT 
El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képvisel�-testület határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal elfogadta a 2013. 03. 04. napján 
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét.  

 
  
 

 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

 

1 VIS MAIOR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA VELEM KOSSUTH UTCA RÉZSŰ MEGCSÚSZÁSA 
MIATT 
El�adó: Horváth Miklós polgármester 
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Horváth Miklós polgármester 
Pénteken reggel jutott hivatalosan tudomására a rendkívüli esemény. Saját határkörben eljárva azonnal 
lezáratta az utat a közúti közlekedés el�l és a hegyekr�l lefolyó vizet megpróbálták elvezetni.  
Az önkormányzat kezelésében lév� Kossuth utca mintegy 20 méteres szakaszán magántulajdonban lév� 
belterületi 122, 123, 124, 125 hrsz. ingatlanok rész�je 1 méter mélységben megsüllyedt. Az utca ezen 
szakaszán 3 db vízvezeték, 1 db szennyvíz vezeték és 1 db gázvezeték érintett.   
Még a pénteki napon a K�szegi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyz�je és egy m�szaki szakember a 
helyszínt megtekintette.  
Ma reggel Zsombori Pál úrral is megtekintették a helyszínt, és a közm�vek kezel�jét telefonon és 
levélben is leértesítették az eseményr�l, ezt követ�en a K�szegi Járási Hivatal vezet�jét Dr. Kapiller 
Saroltát kereste fel, és a k�szegi polgármester urat.  
Az aljegyz� úrral úgy döntöttek, hogy a káresemény olyan nagyságrend�, hogy több millió forint 
Velemnek erre a feladatra nincs. Véleményük szerint vis maior pályázatra és kormányzati segítségre van 
szükség. Ez a feladat minden elé sorolandó, minden más feladat mellett el�re kell venni, vis maior 
pályázatot kell elindítani. 
A javítás költsége kb. 8 millió Ft, kérdezi a képvisel�ket, hogy a vis maior pályázatot elindítsák-e.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 3 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:   

 
22/2013.(III.05.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   Vis   Maior   pályázatot   nyújt   be   a  
Kossuth  utca  részű  megcsúszása  miatt.   

 
Határidő:     azonnal   
Felelős:     Horváth  Miklós  polgármester   

 

Horváth Miklós polgármester 

Holnap reggel elindul a vis maior, mindent dokumentálni kell, naplót kell vezetni, a hatóságok véleményét 
ki kell kérni és mindent be kell csatolni.   

Olyan tervez� szükséges, aki a jogszabályban szerepl� végzettséggel rendelkezik. 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános 
képvisel�-testületi ülést 16,45 órakor lezárta. 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 Horváth Miklós         Dr. Zalán Gábor 

   polgármester            aljegyz� 


