
Előterjesztés 

a rendkívüli csapadék okozta károk vis maior 
támogatási igényéről 

1. előterjesztés száma: 132/2020 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – vis maior pályázati adatlap 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2020. június 14. napján, majd június 17. napján a településünkre zúdult eső károkat okozott 
a város egyes vízelvezető létesítményeiben, valamint utak, útpadkák burkolatában. 
A károk felmérését követően döntöttünk amellett, hogy a károk helyreállításának költségeihez 
állami támogatást igényelünk a központi költségvetés vis maior keretéből. 
 
A kérelem benyújtását követően a kormányhivatal és a vízügyi szakemberek helyszíni 
szemléje a támogatási igényt megalapozottnak ítélte, így a támogatási kérelmet a rövid, 
jogvesztő határidők figyelembe vételével – külső szakértői szakvéleménnyel is alátámasztva – 
benyújtottuk. 
 
A támogatási kérelmet első körben a Magyar Államkincstár vizsgálja. 
 
A Kincstár a vonatkozó jogszabály alapján a támogatási kérelem, valamint néhány nyilatkozat 
képviselő-testületi megerősítését írta elő hiánypótlásában. 
 
A támogatási kérelmünk a költségbecslésben szereplő bruttó 14.000.000,-Ft legfeljebb 70%-
áról szól. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy helyreállítások költségeihez benyújtott igényünket 
támogassa. 
 
Bicske, 2020. július 20. 

Bálint Istvánné 
polgármester 



1. melléklet a 132/2020 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igénylése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1) úgy határozott, hogy 486521 azonosító számon vis maior támogatás iránti pályázatot 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz a következő tartalommal: 

 
A káresemény megnevezése: A 2020. június 14-i; és június 17-i rendkívüli mennyiségű csapadék 
okozta károk helyreállítása. 
Helye: Bicske 

a) Ravasz László utca (0239; 0238/2 hrsz) 
b) Erdőalja utcai árok (1949/1 hrsz) 
c) Endresz György utca (1973 hrsz) 
d) Csók István utca (1918 hrsz) 
e) Kodály Zoltán utca (1972 hrsz) 
f) Kölcsey F. utca (3046 hrsz) 
g) Szt. Imre utca (2919 hrsz) 
h) Móricz Zs. utca (785/2 hrsz) 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

bruttó 
4.200.000,-Ft 

30 

Biztosító kártérítése 0,-Ft - 
Egyéb forrás  0,-Ft - 

Vis maior támogatási igény 
bruttó 

9.800.000,-Ft 
70 

Források összesen 14.000.000,-Ft * 100 
 becsült összeg 

 
2) nyilatkozik, hogy a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

14.000.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.  
 

3) nyilatkozik, hogy a károsodott építmények a közlekedés és csapadékvíz elvezetés ellátását 
szolgálják. 

 
4) nyilatkozik, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

vagyonbiztosítással rendelkezik, de a káresemény helyreállítására a biztosítás nem terjed 
ki. 

 
5) nyilatkozik, hogy az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 
 

6) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 



7) nyilatkozik, hogy az építmények helyhez kötöttsége miatt a tulajdonában lévő egyéb 
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 
8) a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) számú 

költségvetési rendeletében biztosítja. 
 

9) nyilatkozik, hogy Horváth Gyula (vezető tervező, vízgazdálkodási szakértő, SZÉM3/07-
0226) valamint Török Miklós (tervező, VZ/06-0241), a szakértői jelentés készítői az 
önkormányzattal sem munkajogi, sem megbízási jogviszonyban – jelen szakértői jelentés 
elkészítésének kivételével – nincsenek, ilyen megbízással a várható kivitelező – Bicskei 
Gazdasági Szervezet – részéről sem rendelkeznek. 
 

10) nyilatkozik, hogy a Ravasz L. utca (0239; 0238/2 hrsz) fekvéshatáron helyezkedik el, a 
belterületi – legalább 5 – lakóingatlanok csak a külterületi közterületről közelíthetőek 
meg. 

 
11) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
Felelős: Polgármester 
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 1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL

Igénylésazonosító: 486 521

1. Önkormányzat neve: Bicske Város Önkormányzata

2. Önkormányzat címe: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

3. Kapcsolattartó neve: Soós Attila

4. Telefon: 22/565-464

5. E-mail: soos.attila@bicske.hu

6. Fax: 22/223-421

7. Vis maior esemény megnevezése (több is
választható):

[   ] az előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé
váló védekezés
[   ] önkormányzati épület helyreállítása
[X] út helyreállítása
[   ] híd helyreállítása
[   ] komp- és révátkelőhelyek helyreállítása
[X] ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása
[   ] közmű és műtárgyai helyreállítása
[   ] pince- partfal helyreállítása
[   ] földcsuszamlás helyreállítása

8. Vis maior esemény pontos időpontja: 2020.06.17.

9.

Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín
megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a
pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is
szükséges):

A 2020. június 14.-i, majd a helyreállítás során
érkező 2020. június 17-i rendkívüli mennyiségű
esőt a csapadékvíz elvezető rendszer nem tudta
befogadni, elvezetni.
A nagy mennyiségű csapadékvíz iszapos
hordalékkal töltött meg több árkot, az abban lévő
átereszeket eltömítette. Az árkokból kilépő víz
zúzottkő és mart aszfalt útburkolatokat sodort el.
Hordalékmentesítés vált szükségessé a Móricz Zs.
utca, Kölcsey utca, Zrínyi utca, Szt. Imre utca,
Endresz György utca, Kodály Z. utca, Csók utca,
Ravasz László utca és Csabdi utcák árkaiban,
átereszeiben. Helyre kell állítani a Kodály Z. utca
32. melletti árok szilárd mederburkolatát.
A Ravasz László utcában a zúzottkő burkolatot
teljes egészében pótolni kell.

10. Védekezés előzetesen becsült költségigénye: 0 Ft

11. Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye: 14 000 000 Ft

12. Becsült költségigény összesen: 14 000 000 Ft

13. Helyreállítás várható kezdési határideje: 2020.06.20.

14. Helyreállítás várható befejezési határideje: 2020.12.31.

15. Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:

a) Saját
forrás 4 200 000 Ft 30 %

b) Egyéb
források: 0 Ft 0 %

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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c)
Előzetesen
becsült
igény

9 800 000 Ft 70 %

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.

Kelt: Bicske, 2020. 06. 22. 2020. év június hó 22. nap

P.H.

……………………………………… …………………………

polgármester/elnök (kör)jegyző
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