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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 80/2018. 
 
Tárgy: Döntés a 2018. június 9-én bekövetkezett, ebr42 411 977 számon 
nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem 
benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető vezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 

 
jegyző 

 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A 2018. június 9-11. között lezúduló csapadékhullás következtében Nagykovácsi 
egyes belterületi csapadékvíz-elvezető árkaiban károk keletkeztek. A károsodási 
helyszínek jelenleg balesetveszélyesek, mivel a károk veszélyeztetik a csapadékvizek 
akadálytalan levonulását, így a közúti és a gyalogos közlekedés biztonságát is. Az 
árkok burkolata jelentős mértékben sérült, részben megsemmisült. A károsodási 
helyszínek a következők: 

• Kossuth Lajos utca – Ördögárok-patak (hrsz. 306/1,442,455): a lezúduló 
csapadék és az általa szállított hordalék 170 méteres szakaszon megbontotta 
a vízelvezető árok burkolatát, ezáltal az összekötő árok fejgerendája teljes 
hosszon leszakadt, a burkolat alá-, illetve kimosódott, két gépjármű-behajtó 
alépítménye jelentős mértékben károsodott. 

• Kazal utca (hrsz. 4560): a lezúduló csapadék és az általa szállított hordalék 100 
méteres szakaszon megbontotta a vízelvezető árok burkolatát, az árok 
fejgerendája a károsodott szakasz teljes hosszában leszakadt, az út padkája 
el-, illetve kimosódott. 

• Széna utca (hrsz. 4588): a lezúduló csapadék és az általa szállított hordalék 20 
méteres szakaszon megbontotta a vízelvezető árok burkolatát, az árok 
fejgerendája a károsodott szakasz teljes hosszában leszakadt, az út padkája 
el-, illetve kimosódott. 

• Szeles utca (hrsz. 940): a lezúduló csapadék és az általa szállított hordalék 364 
méteres szakaszon megbontotta a vízelvezető árok burkolatát, az árok 
fejgerendája a károsodott szakasz teljes hosszában leszakadt, az út padkája 
el-, illetve kimosódott. 

• Zsíroshegyi út (hrsz. 1607): a lezúduló csapadék és az általa szállított hordalék 
90 méteres szakaszon megbontotta a vízelvezető folyóka – árok – burkolatát, 
az árok fejgerendája a károsodott szakasz teljes hosszában leszakadt, 
tönkrement. 

• Forrás utca (hrsz. 1552): a lezúduló csapadék és az általa szállított hordalék 
megbontotta a vízelvezető fejgerendáját, amely a károsodott, 40 méteres 
szakasz teljes hosszában leszakadt, az út padkája el-, illetve kimosódott. 

 
Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző Bizottság az igénybejelentést jogosnak ítélte 
meg. A helyreállítás költségeit Szakértői vélemény határozza meg, a támogatási 
kérelem benyújtásakor az ebben szereplő összegeket kell megadni. Ennek 
megfelelően a helyreállítás összköltsége 45.394.103,- forint, amelynek 90%-a, 
40.854.692,- forint vissza nem térítendő támogatás, 10%-a, 4.539.411,- forint pedig 
önerő. Mivel a kivitelezésre a támogatási kérelem szerint 2019-ben kerül sor, az önerő 
és a további saját forrás összege a 2019. évi költségvetés keretét terheli. 
 
Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell 
meghoznia a döntését. 
 
Nagykovácsi, 2018. augusztus 30. 
                                                                           Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester                                                                            

Melléklet: Szakértői vélemény 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a 2018. június 9-én bekövetkezett, ebr42 411 977 számon 
nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem 
benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: A 2018. június 9-11. között lezúduló csapadékhullás 
következtében Nagykovácsi egyes belterületi csapadékvíz-elvezető árkaiban károk 
keletkeztek. A károsodási helyszínek jelenleg balesetveszélyesek, mivel a károk 
veszélyeztetik a csapadékvizek akadálytalan levonulását, így a közúti és a gyalogos 
közlekedés biztonságát is. Az árkok burkolata jelentős mértékben sérült, részben 
megsemmisült. A károsodási helyszínek a következők: Kossuth Lajos utca – 
Ördögárok-patak (hrsz. 306/1, 442,455) – 170 méteres szakasz; Kazal utca (hrsz. 
4560) – 100 méteres szakasz; Széna utca (hrsz. 4588) – 20 méteres szakasz; Szeles 
utca (hrsz. 940) – 364 méteres szakasz; Zsíroshegyi út (hrsz. 1607) – 90 méteres 
szakasz; Forrás utca (hrsz. 1552) – 40 méteres szakasz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év (%) 

Saját forrás 4.539.411 10 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior támogatási igény 40.854.692 90 

Források becsült költsége összesen 45.394.103 100 

 
A károk helyreállításának szakértő által becsült költsége 45.394.103,- forint, melynek 
fedezetét az Önkormányzat a megjelölt saját forrás erejéig tudja biztosítani.  
 
A Képviselő-testület a támogatáshoz szükséges 4.539.411,- forint önerőt az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
káreseménnyel érintett összes vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi, és a 
felszíni csapadékvíz-elvezetés kötelező feladatának ellátását szolgálja, valamint a 
további nyilatkozatokat teszi: 
 
- A rendkívüli időjárás okozta káreseményekhez kapcsolódó vagyontárgyakra 
biztosítással nem rendelkezik, így a káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
- Az önkormányzat a megrongálódott építményeket önerőből helyreállítani nem 
tudja. 
- Vállalja a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel 
történő helyreállítást. 
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


