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DV/717-8/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 29-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő 

Purger Ferenc   képviselő  

   Ambruzs-Szabó József képviselő 

 

Távolmaradt:           dr. Ágoston Sándor  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Szarka Andrea aljegyző  

     

Jegyzőkönyvvezető:    Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szitás Ilona igazgatási 

irodavezető, Feke László Műszaki irodavezető. 

 

A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket.  

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen dr. Ágoston Sándor képviselő nem jelent meg.  

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

Az ülés napirendi pontja: 

 

1. Döntéshozatal vis maior támogatás jogcímen pályázat benyújtásáról a 

Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé 

váló védekezés tárgyában. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 

Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 

104/2020.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 29-án tartandó 

rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Döntéshozatal vis maior támogatás jogcímen pályázat benyújtásáról a 

Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé 

váló védekezés tárgyában. 

Előadó: Valánszki Róbert polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 

pályázat benyújtásáról döntéshozatal a vis maior támogatás jogcímen pályázat benyújtásáról a 

Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló 

védekezés tárgyában. 

A polgármester elmondja, ismert a Képviselők számára, hogy Dévaványa város közigazgatási 

területén 2020. július 23. napján a kora délutáni órákban lehullott nagymértékű csapadékot a 

vízzel telített talaj már nem volt képes befogadni, a csapadékvíz elvezető rendszer a 

külterületi befogadók telítettsége miatt csak részben volt képes elvezetni a felgyülemlett 

vízmennyiséget. A település mélyebb fekvésű részei helyenként belvízi elöntésre kerültek, és 

az aktuális időjárás előrejelzés szerint további esős időjárás, illetve csak lassú javulás volt 

várható. 

A polgármester Dévaványa város belterületére vonatkozóan 2020. július 23. 15:30 órától 

elrendelte az I. fokú belvízvédelmi készültséget, 2020. július 23. 16:30 órától elrendelte a II. 

fokú belvízvédelmi készültséget, majd 2020. július 26. 18:00 órától visszavonta a II. fokú 

belvízvédelmi készültséget és ezen időponttól I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el, 

amely 2020. július 28. 17:00 óráig állt fenn. 

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet 

1. § (2) bekezdésében foglaltak lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok vis maior 

támogatást igényeljenek, egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges 

védekezéssel összefüggő kiadások részbeni, vagy teljes megtérítésére.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetése vis maior esetére elkülönített 

forrást nem biztosít, ezért indokolt a fellépő kiadások külön finanszírozása.  

Az önkormányzat a káresemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül a vis maior igényét 

már a Belügyminisztérium felé - a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül 

(igénylésazonosító: 492578) - elektronikus formában (2020.07.29-én 1459 órakor) bejelentette.  

A helyszíni vizsgálat megtartására várhatóan 2020. július 31-én kerül sor a Magyar 

Államkincstár, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közreműködésével. 

A bejelentéstől számított 40 napon belül a pályázatot is be kell nyújtani, aminek része a 

képviselő-testület azon döntése, miszerint az önkormányzat saját költségvetése terhére nem, 

vagy csak részben tudta ellátni a védekezési feladatok finanszírozását. Az igényelhető és 

megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az elismert költségek  

70 %-a. Az alapesettől eltérő igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke 
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legfeljebb az elismert helyreállítási költségek 90 %-ának megfelelő mértékű támogatás, ha az 

önkormányzat  

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy  

b) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a 

vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások 

következményeként alakult ki.  

Sajnos Dévaványa nem lesz jogosult 90 %-os támogatásra. 

A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy vis maior támogatás jogcímen pályázatot nyújtsanak be a 

Belügyminisztériumhoz a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

105/2020.(VII.29.) Dv.Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás 

jogcímen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély 

miatt szükségessé váló védekezés tárgyában, mivel Dévaványa város területén 2020. július 

23. napján a kora délutáni órákban lehullott nagymértékű csapadék károkat okozott. 

 

A védekezés forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás  605.475,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 1.412.776,- Ft 70 

Források összesen 2.018.251,- Ft 100 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere által 2020. július 23-28-a között elrendelt 

védekezési feladatok összköltsége 2.018.251,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 

tudja biztosítani.  

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati 

rendeletében a tartalék terhére biztosítja. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy e tárgyban korábban, 

vagy e pályázattal egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be.  
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Valánszki Róbert polgármester – megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

Megköszöni a megjelenést. 

 

A polgármester az ülést 1630 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 
 
 
 
 
 

Valánszki Róbert     Szarka Andrea 

polgármester                             aljegyző 

 

 


