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A Képviselő-testület 2020. július 22-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés Vis maior támogatás igénybevételéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2020. június 14. napján leesett nagy mennyiségű csapadék Kistarcsa több pontját is 
nagymértékben érintette, jelentős károkat okozva a helyi utakban, közművekben, valamint a 
patakmederben.  
 
A Holló utcában, valamint az Alig utcában vízmosás keletkezett. Az út árkából a víz kiöntött 
és a zúzottköves utat elmosta.  
Az Aradi utca vízelvezető akna fala beszakadt, a víz ezen keresztül bemosta az akna körüli 
földet. Az utca megtelt árokmeder hordalékkal.  
A Rózsa patak, valamint a Malom árok partfalai megcsúsztak. A nagy eső miatt a Rózsa 
pataknál 2 ingatlannál partfalomlás következett be, a föld és a támelemek beomlottak a 
patakmederbe és elzárták azt.  
A Malom árokban a víz alámosta a mederlapokat, ezért az árokpart összeszakadt, elmosódott.  
Fenti károk megtérítésére az Önkormányzat vagyonbiztosítása fedezetet nem nyújt. 
 
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 
Korm. rendelet lehetőséget biztosít az egyes természeti károkból adódó, indokolt és 
szükséges helyreállítással összefüggő kiadások részbeni megtérítésére. A rendelet szerint 
helyreállítási költségekre 70%-os támogatás igényelhető. A szabályozásnak megfelelően 7 
napon belül, 2020. június 19. napján bejelentettük a káresemény megtörténtét az ebr42 
rendszeren keresztül.  
 
A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottsága 
2019.07.02. napján helyszíni szemlét tartott, ahol megállapításra került, hogy a Rózsa patak, 
valamint a Malom árok tekintetében bejelentett káresemény helyreállítása indokolt és a 
kérelmünket a Bizottság támogatja. 
2020.07.08. napján az utak és a közművek tekintetében került sor újabb helyszíni szemlére, 
ahol a Magyar Államkincstár, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt egy-egy megbízottja képviseltette magát. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint az 
Aradi utcában a vízelvezető akna, a Holló utca egy szakaszán a csapadékvízelvezető 
árok és az út, valamint az Alig utca egy útszakaszának helyreállítása indokolt, így ezen 
munkák elvégzésének fedezetére van lehetőség támogatás igénylésére. 
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A Vis maior támogatási igényt a bejelentéstől számított 40 napon belül, 2020. július 29. 
napig kell benyújtania az Önkormányzatnak. A támogatásról a Belügyminiszter az esetleges 
hiánypótlás megküldésétől számított 90 napon belül dönt. 
 
A helyreállítási költségeket műszaki szakértő által elkészített tételes költségvetése 
alapján határoztuk meg, az alábbiak szerint: 
 
 Szakértői vélemény:                      228 600 Ft 
Rózsa patak helyreállítása         8 380 475 Ft 
Malom árok helyreállítása         2 576 262 Ft 
Holló utca helyreállítása               863 210 Ft 
Alig utca helyreállítása                 547 756 Ft 
Aradi utca helyreállítása               769 827 Ft 

Összesen:          13 366 130 Ft 
Ebből támogatás:          9 356 291 Ft 
Ebből önrész:           4 009 839 Ft 
 
A szakértői vélemény elkészítésének díja idén kerül kifizetésre, ezért 68 580 Ft saját 
forrást a 2020. évi költségvetési rendeletben szükséges biztosítani.  
A helyreállítási munkák a tervek szerint a jövő évben valósulnak meg, azért 3 941 259 Ft 
önrész összegét a 2021. évi költségvetés terhére szükséges biztosítani.   
 
A támogatási igény benyújtásának feltétele az alábbi határozat csatolása: 
 

 Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ebr 
486 500 igénylésazonosító számon, Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  
 
Káresemény megnevezése: Viharkár okozta káresemények helyreállítása Kistarcsán 
 
Helyszínek: 2143 Kistarcsa, Malom utca (hrsz.94.), Malom árok (hrsz.352/105.), Holló 
utca (hrsz.2233., 6031.), Alig utca (hrsz.5935.). 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 
 

% 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 4 009 839 Ft  30% 
Biztosító kártérítése -  - 
Egyéb forrás - - 
Vis Maior támogatási igény 9 356 130 Ft  70% 
Források összesen 13 366 130 Ft  100% 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 13 366 130 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
 
A Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot teszi: 
• a káreseménnyel érintett vagyonelemek Kistarcsa Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezik.  
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• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban épület nem károsodott. 
 
• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban a kötelező feladatokat ellátó épületekre 
Kistarcsa Város Önkormányzata a Generali Biztosító Zrt-nél, a 96000901010594800 
kötvényszámon rendelkezik vagyonbiztosítással. A biztosítás az utakra, közművekre, 
valamint a partfalakra nem köthető, ezért az önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
 
• Kistarcsa Város Önkormányzata az adott káreseményre biztosítási összeget nem 
igényelt. 
 
• a Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegéből 68 580 Ft összeget a 2020. évi, 3 941 259 Ft 
összeget a 2021. évi Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, valamint a pályázatot határidőben benyújtsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

Kistarcsa, 2020. július 21.                                              
                                                                            
 
                                                                                                   Juhász István 

        polgármester 


