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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 100/2018. 
 
Tárgy: Döntés a 2018. szeptember 1-én bekövetkezett, ebr42 425 098 számon 
nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem 
benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető 
 
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 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A 2018. szeptember 1-jén hirtelen lezúduló, intenzív és nagy mennyiségű 
csapadékhullás kárt okozott önkormányzati tulajdonú ár- és belvízvédelmi 
létesítményekben. Az Ördögárok-patak mederoldala a Rákóczi utcai becsatlakozástól 
a Dózsa György utcáig (hrsz. 455), 60 méteres szakaszon sérült, egyes szakaszokon 
leomlott. Ennek hatására az út (Kolozsvár köz, hrsz. 415) szegélyköve és az út széle 
meglazult, megsüllyedt. A burkolt út alámosódott, ami a közúti közlekedés biztonságát, 
valamint a közműveket veszélyezteti. Az út védelmének érdekében a mederoldalt 
ideiglenes megtámasztással kell ellátni. Polgármester asszony 2018. szeptember 4-
én védelmi készültséget rendelt el, és ezzel egy időben elrendelte a védekezési 
munkák megkezdését. A sérült útszakasz részleges zárása 2 méteres szélességben 
megtörtént. 
 
Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző Bizottság az igénybejelentést jogosnak ítélte 
meg. Az ideiglenes és a végleges helyreállítás költségeit a Szakértői vélemény 
tartalmazza, ennek megfelelően a beavatkozás bruttó összköltsége 22.607.397,- 
forint, amelynek 90%-a, 20.346.657,- forint vissza nem térítendő támogatás, 10%-a, 
2.260.740,- forint pedig önerő. Mivel a kivitelezésre a támogatási kérelem szerint 2019-
ben kerül sor, az önerő összege a 2019. évi költségvetés keretét terheli. 
 
Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell 
meghoznia a döntését. 
 

Nagykovácsi, 2018. október 10. 

 
                                                                           Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester                                                                            

Melléklet: 

1. Szakértői vélemény 
2. Védelmi készültség elrendelése 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a 2018. szeptember 1-jén bekövetkezett, ebr42 425 098 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. szeptember 1-én hirtelen lezúduló, intenzív és 
nagy mennyiségű csapadékhullás kárt okozott önkormányzati tulajdonú ár- és 
belvízvédelmi létesítményekben. Az Ördögárok-patak mederoldala a Rákóczi utcai 
becsatlakozástól a Dózsa György utcáig (hrsz. 455), 60 méteres szakaszon sérült, 
egyes szakaszokon leomlott. Ennek hatására az út (Kolozsvár köz, hrsz. 415) 
szegélyköve és az út széle meglazult, megsüllyedt. A burkolt út alámosódott, ami a 
közúti közlekedés biztonságát, valamint a közműveket veszélyezteti. Az út 
védelmének érdekében a mederoldalt ideiglenes megtámasztással kell ellátni. A 
Polgármester 2018. szeptember 4-én védelmi készültséget rendelt el, és ezzel egy 
időben elrendelte a védekezési munkák megkezdését. A sérült útszakasz részleges 
zárása 2 méteres szélességben megtörtént. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2019. év (%) 

Saját forrás (Ft) 2.260.740 10 

Biztosító kártérítése (Ft) 0 0 

Egyéb forrás (Ft) 0 0 

Vis maior támogatási igény (Ft) 20.346.657 90 

Források becsült költsége összesen (Ft) 22.607.397 100 

 
A károk helyreállításának szakértő által becsült költsége 22.607.397,- forint, melynek 
fedezetét az Önkormányzat a megjelölt saját forrás erejéig tudja biztosítani.  
 
A Képviselő-testület a támogatáshoz szükséges 2.260.740,- forint önerőt az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi. A 
káresemény tárgya egyrészt ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény, ami a felszíni 
csapadékvíz-elvezetés kötelező feladatának ellátását szolgálja. Kár keletkezett 
másrészt önkormányzati tulajdonban lévő közútban is, ahol az Önkormányzat kötelező 
feladata annak közlekedésre alkalmas állapotban tartása. 
 
További nyilatkozatok: 
 
- A rendkívüli időjárás okozta káresemény önkormányzati tulajdonban lévő 
épületet nem érint, a bejelentés önkormányzati tulajdonban lévő építményre: ár- és 
belvízvédelmi vízilétesítményre, valamint lakóútra vonatkozik. Az Önkormányzat e 
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típusú vagyontárgyakra vonatkozóan 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. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


