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Szám: V/150-2/2014.       Készült: 3 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. február 17-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli   

 nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak:  Horváth Miklós     polgármester 
   Bársony Miklósné   képviselő 
   Rusznyák Károlyné   képviselő 
   Szél Józsefné    képviselő 
          (4 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Bernáth Ildikó    kirendeltség-vezető 

 
          (2 fő) 

 

Lakossági érdeklődő:  0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Horváth Miklós polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat és a kirendeltség-vezetőt. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Tóth 
Péter alpolgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.  

Az ülést megnyitja.  

Horváth Miklós polgármester 
Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pont megtárgyalására.  
 
 



- 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. VIS MAIOR TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA CSAPADÉKVÍZ OKOZTA KÁROK 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
  

8/2014.(II.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 17. napján megtartott r endkívü l i  
ny i lvános  ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

  

 NAPIRENDI PONTOK:  
 

1.       Vis maior támogatási igény benyújtása csapadékvíz okozta károk helyreállítására 
   Előterjesztő:            Horváth Miklós polgármester  

  
Felelős:                       Horváth Miklós polgármester 
Határidő:                    azonnal 

  

A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására. 

  
II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.  VIS MAIOR TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA CSAPADÉKVÍZ OKOZTA KÁROK 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA 

       Előadó:  Horváth Miklós polgármester 
 
Horváth Miklós polgármester 
A helyzet óráról órára változik. Felhívta az Őrségi Vízrendezési Társulatot, Tamaskó Gáborral beszélt. 
Tóth Péter alpolgármesterrel fényképeket készítettek. Meglepődtek, hogy mennyire rossz a helyzet. A 
megye több részén is ilyen gondok vannak. A három másik hegyaljai település is adott be pályázatot. A 
négy völgy kritikus. 
Mivel a patakhoz nincs joguk hozzányúlni, tart attól, ha Dumovits úr, az egyik érintett találkozik Tamaskó 
úrral, abból gondok lesznek. 
A fényképek, az árajánlat megvan, a döntést kellene meghozni csak hozzá. Ezután kell igényelni a 
támogatást az internetes felületen keresztül. A tűzoltóknak is figyelemmel kellene kísérniük a helyzetet. 
Szél Józsefnét folyamatosan tájékoztatni fogja az aktuális állapotról. Véleménye szerint jó lenne, ha a 
leendő képviselők is megnéznék. Ha döntés születik, akkor holnap reggel beadják az igényt. 
 
Kérdezi, van-e hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 
   



- 

9/2014.(II.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

A Képviselő-testület jóváhagyja Velem község önkormányzati tulajdonú, belterületi útjaiban (Kossuth utca mindkét 
irányban, Fenyves utca, Gesztenyés utca, Guba utca, Erdő utca, Boróka utca, Hegyvámosi utca, Pókaföldi utca, 
Dózsa utca, Fagyöngy utca, Cáki utca) a 2014. február 12-én lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott kár 
helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igény benyújtását. 

A Képviselő-testület a helyreállítás teljes költségigényét bruttó 3.760.038,- Ft-ban határozza meg, amelyhez 
70% mértékű, azaz 2.632.026,- Ft vis maior támogatást igényel, míg a teljes költség 30%-át, 1.128.012,- Ft 
saját forrást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetésében. 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, a 
helyreállítást saját erőből – részben vagy egészben – nem tudja megoldani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti igénybejelentést 
benyújtsa, és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

  
Határidő:              értelem szerint 
Felelős:                 Horváth Miklós polgármester 

 
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános 
képviselő-testületi ülést 16,50 órakor lezárta. 

 

k. m. f. 

 

 

 Horváth Miklós         Dr. Zalán Gábor 
   polgármester               jegyző 


