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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 41/2016 
 
Tárgy: A „2016. március 6-án bekövetkezett, ebr42 309892 számú vis maior 
pályázat beadásához önrész biztosításáról” tárgyú, 41/2016. (III. 31.) számú 
határozat módosítása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett 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  
 
 
        jegyző 
 
Nagykovácsi, 2016. április 20. 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. április 20. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A 2016. március 6-án az egész nap fennálló, hirtelen lezúduló intenzív csapadékhullás 
következtében egyes önkormányzati utakban károk keletkeztek, amelyek 
veszélyeztetik a közúti közlekedés biztonságát. A károsodási helyszínek jelenleg 
balesetveszélyesek, a közutak járművel néhány szakaszon alig járhatóak, a burkolatok 
jelentős mértékben sérültek, részben megsemmisültek, az útalapokon mély kátyúkat 
alakított ki a lezúduló víz. A káreseményben érintett utak közül az előzetes helyszíni 
vizsgálat résztvevői (Pest Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) a Muflon utca (hrsz. 2312) 
Turista utcától az erdő felé eső szakasza esetében állapítottak meg olyan károsodást, 
amely a vis maior kormányrendelet hatálya alá tartozik.  
 
A 41/2016. (III.31.) számú határozatban 284.000 Ft önerő biztosításáról döntött a T. 
Képviselő-testület, az igényelt vis maior támogatás teljes összegeként pedig 2.840.000 
Ft került meghatározásra. 
A 2016. április 12-én készült műszaki szakértői vélemény pontosította a helyreállítás 
költségeit. A támogatási kérelem benyújtásakor a szakvéleményben szereplő 
összegeket kell szerepeltetni. Ennek megfelelően a helyreállítás becsült összköltsége 
4.236.212.- forintra módosult, amelynek 90%-a (3.812.590 Ft) vissza nem térítendő 
támogatás, 10%-a, 423.622 Ft pedig önerő. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

Nagykovácsi, 2016. április 20. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A „2016. március 6-án bekövetkezett, ebr42 309892 számú vis maior 
pályázat beadásához önrész biztosításáról” című, 41/2016. (III. 31.) számú 
határozat módosítása 
 
A 41/2016. (III. 31.) számú határozat az alábbiak szerint módosul: 
 
„A káresemény megnevezése: A hirtelen lezúduló csapadék következtében a Muflon 
utcának (hrsz. 2312) a Turista utcától az erdőig tartó szakasza megrongálódott. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2016. év  (%) 
Saját forrás 423.622.- Ft 10 
Biztosító kártérítése - - 
Egyéb forrás - - 
Vis maior támogatási igény 3.812.590.- Ft 90 
Források becsült költsége összesen 4.236.212.- Ft 100 

 
A károk helyreállításának becsült költsége 4.236.212.- forint, melynek fedezetét az 
Önkormányzat a megjelölt saját forrás erejéig tudja biztosítani. 
 
A Képviselő-testület a támogatáshoz szükséges 423.622.- forint önerőt az 
Önkormányzat vis maior kerete terhére biztosítja. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
káreseménnyel érintett összes vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi, 
valamint a további nyilatkozatokat teszi: 
 
- A rendkívüli időjárás okozta káreseményekhez kapcsolódó vagyontárgyakra 
biztosítással nem rendelkezik. 
- Az önkormányzat a megrongálódott utat 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.” 
 
A Határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


