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Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. szeptember 23. napján 1815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.           
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András, Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid, Mátrahegyi Erzsébet,
Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, Strack Bernadett alpolgármester, Varga Péter   
 
Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes.
A napirendi pont elfogadása előtt Pfeiffer Ferenc parancsnok úr – az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke – egy kéréssel fordult felé, miszerint szeretne néhány perc
erejéig szót kapni az ülésen.
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ alapján a Képviselő-testület hozzájárulhat a nem meghívott személy hozzászólásához, és erről vita nélkül egyszerű szótöbbséggel
kell dönteniük, így szavazásra tette fel a Pfeiffer Ferenc úr hozzászólása engedélyezésének kérdését.
   
No.: 1
A Képviselő-testület a hozzászólás engedélyezését a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
Pfeiffer Ferenc elnök: Szeretne több ízben is köszönetet mondani. Elsősorban szeretné megköszönni Bakos László úrnak, hogy a múlt hétvégéjét arra szánta, hogy a
Dennis típusú gépjárművet – amely közel egy éve igen nehézkesen működött és nem sikerült megjavíttatni – megjavították, és a problémát kezelték.
Nagyon köszönik, hogy az aktív önkéntes tűzoltó tagok a következő adóévtől mentességet kaptak a kommunális adó megfizetése alól.
Továbbá egy örömhírt is szeretne közölni, miszerint a mai napon polgármester úrral tárgyalni voltak Engelbert Liegl úrnál, aki felajánlotta, hogy az egyesület részére
megvásáról egy használt tűzoltóautót, mivel a tulajdonukban lévő tűzoltóautók sajnos már nem megbízhatóak. Engelbert Liegl elmondta, hogy számára fontos a város
és a polgárok biztonsága. Elmondta, hogy a gépjármű eleje törött volt – egyébként a jármű műszaki állapota jó –, még nincs levizsgáztatva és felszerelve, az udvaron
megtekinthető.    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a megvásárolt tűzoltóautó korábban Németországban látott el szolgálatot, hasonlóan egy önkéntes
egyesületnél, és összesen 12.000 km-t futott. Véleménye szerint Újvári úr is igen nagy szerepet vállalt a gépjármű behozatalában így neki is jár a köszönet.
Mindenképpen úgy gondolták, hogy ezt a kedvező lehetőséget az egyesületnek nem szabadott volna kihagynia.
Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.  
 
No.: 2
A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.   
 
 

1.)     Vis maior pályázat benyújtása (Et.: 153/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
 

1. napirendi pont
Vis maior pályázat benyújtása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 153/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.   
2020. augusztus 16-án a városra zúduló özönvíz szerű eső a város több pontján kárt okozott.
A feltárt és a lakosság által bejelentett károk alapján becsült költséggel a vis maior eseményt az ebr42 rendszerben haladéktalanul bejelentették.
Az esőzést követően a Városgazda Kft. több helyszínen védekezési munkálatokat folytatott a további károk megakadályozása érdekében.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság augusztus 24-én a helyszíneken ellenőrizte a védekezést.
Az Államkincstár által küldött Bizottság előzetes helyszíni vizsgálatára szeptember 14-én került sor. A bejárás alkalmával egyéb káreseményeket is észleltek, s így
bővült a lista.
Pl. a Mátyás király utcai híd befolyási oldalán a hídfőt mindkét oldalon a víz megbontotta, a Pozsonyi utca burkolt árkában és átereszeiben történt károkról a lakossági
bejelentésekből értesültek.
A Városgazda Kft. által elvégzett védekezési feladatokat naplóban rögzítették és összesen 16 helyen történt meg a védekezés.  
A károk helyreállításának tervezett összköltsége összesen 102.593.694 forint, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani, így vis maior
támogatás címén pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz.
A pályázathoz kötelező benyújtani egy műszaki szakértői anyagot, melyet a Schlick Mérnökiroda készített el, ami tételesen tartalmazza a káreseményeket, illetve a
károsodást megelőző állapot helyreállítása érdekében az építési technológiát, és a tételes költségbecslést.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2020. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a vis maior pályázat benyújtásáról védekezésre és
helyreállításra
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
 
EBR42 azonosító: 495.060
A káresemény megnevezése: Pilisvörösvár „vis maior” jellegű károsodások helyreállítása
 
Káresemény helyszínek:

-        Csendbiztos utca 7669 hrsz.
-        Nagytó körüli út és járda, a hozzá tartozó védőkorláttal és partfal megerősítéssel, vízelvezető rendszer helyreállítással, helye Nagy-tó és Horgászsor 4588/1

hrsz.
-        Pozsonyi utca csapadékvíz elvezető árok egy szakasza 1386 hrsz.
-        Mátyás király utca patak feletti közúti híd 1157/1 hrsz.

 
A védekezés helyszínei a védekezési napló szerint:

Pataksor utca 1571 hrsz.
Amúr utca 4500/15 hrsz.
Vágóhíd utca 387 hrsz.
Vágóhíd köz 442 hrsz.
Mátyás király utca 1157 hrsz.
Horgászsor utca 4588/3 hrsz.
Táncsics M. utca 1038/2 hrsz.
Harcsa utca 4600 hrsz.
Bányató utca 605/1 hrsz.
Sirály utca 4753 hrsz.
Csendbiztos utca7669 hrsz.
Pozsonyi utca 1386 hrsz.
Krautland utca 5054 hrsz.
Erkel F. utca 487 hrsz.
Piliscsabai utca 2039 hrsz.
Nagykovácsi utca 1844/2 és 1767/3 hrsz.

 
A védekezés összes költsége Városgazda Nonprofit Kft. számlája alapján nettó 2.913.386 forint, azaz bruttó 3.700.000 forint, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja / részben tudja (megfelelőrész aláhúzandó) biztosítani.
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
 
A káresemény forrásösszetétele (védekezés + helyreállítás összesen):
 

Megnevezés 2020. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 10.259.370 forint 10 %
Biztosító kártérítése --- forint ---
Egyéb forrás --- forint ---
Vis maior támogatási igény 92.334.324 forint 90 %
Források összesen: 102.593.694 forint 100 %

 
A károk helyreállításának (a műszaki szakvélemény költségvetése és a védekezés költsége alapján) tervezett összköltsége összesen 102.593.694 forint, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelőrész aláhúzandó) biztosítani.
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni.
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) számú rendelete 22. mellékletének (Tartalékok) 12.-13. sorai, Pályázati
önrész tartalék és Fejlesztési tartalék biztosítja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
 
Határidő: folyamatos                                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.                     
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1825 órakor.                               
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
                      Dr. Fetter Ádám                                       Dr. Udvarhelyi István Gergely
                         polgármester                                                              jegyző
 
 
 
 
 
 


