
Előterjesztés 

A rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási 

igényéről 

1. előterjesztés száma: 188/2019 

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. sz. melléklet) 

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 2019. június 22. 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 szakértői költségbecslésben szereplő bruttó 11.802.139,-Ft 

legfeljebb 70%-áról, összesen bruttó 8.261.497,-Ft-ról szól a mellékletben szereplő helyszínek 

és műszaki tartalom vonatkozásában. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy helyreállítások költségeihez benyújtott igényünket 

támogassa. 

 

Bicske, 2019. augusztus 25. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 



1. melléklet a 188/2019 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igénylése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 454 536 azonosító 

számon vis maior támogatás pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbi 

tartalommal: 
 

A káresemény megnevezése: A 2019. június 22-i rendkívüli mennyiségű csapadék okozta károk 

helyreállítása. 

Helye: Bicske 

a) Ravasz László utca (0239; 0238/2 hrsz) 

b) Bajcsy-Zs. utca (1818 hrsz) 

c) Csabdi út (0240 hrsz) 

d) Rózsa utca (2358 hrsz) 

e) Tatai út (830/5 hrsz) 

f) Vajda János utca (0244/7; 3107 hrsz) 

g) Kölcsey F. utca (3046 hrsz) 

h) Szt. Imre utca (2919 hrsz) 

i) Móricz Zs. utca (785/2 hrsz) 

j) Zrínyi M. utca (803;839/1 hrsz) 

k) Bethlen G. utca (1665 hrsz) 

l) Bogya K. utca (1576/16 hrsz) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

bruttó 

3.540.642,-Ft 

30 

Biztosító kártérítése 0,-Ft - 

Egyéb forrás  0,-Ft - 

Vis maior támogatási igény 
bruttó 

8.261.497,-Ft 

70 

Források összesen 11.802.139,-Ft 100 

 

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

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

 

2) nyilatkozik, hogy a károsodott építmények a közlekedés és csapadékvíz elvezetés ellátását 

szolgálják. 

 

3) nyilatkozik, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

vagyonbiztosítással rendelkezik, de a káresemény helyreállítására a biztosítás nem terjed 

ki. 

 

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

 

 



5) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

6) nyilatkozik, hogy az építmények helyhez kötöttsége miatt  a tulajdonában lévő egyéb 

vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

7) a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) számú 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

8) 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. 

 

9) nyilatkozik, hogy a Ravasz L. utca (0239; 0238/2 hrsz) és a Csabdi út (0240 hrsz) is 

fekvéshatáron helyezkedik el, a belterületi – legalább 25 – lakóingatlanok csak a 

külterületi közterületről közelíthetőek meg. 

 

10) nyilatkozik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő utak menti vízelvezető árkok nem 

csak az út víztelenítését biztosítják, ezért a lakott területen belül ezen árkok karbantartását 

az önkormányzat végzi. 

 

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

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. augusztus 28. 

Felelős: Polgármester 
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5. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító: 454 536

Vis maior pályázati adatlap

A kérelmező önkormányzat adatai:

1. Önkormányzat neve: Bicske Város Önkormányzata

2. Önkormányzat címe:

2.a. Település Bicske

2.b. Irányítószám 2060

2.c. Utca Hősök tere

2.d. Házszám 4.

3. Kapcsolattartó
személy/pályázatkészítő: Vincze Viktória

3.a. Telefon 22/565-464

3.b. Fax 22/223-421

3.c. Email vincze.viktoria@bicske.hu

4. Káreseményhez kapcsolódó adatok:

4.a. Káresemény időpontja: 2019.06.22.

4.b. A káresemény rövid leírása:
A rövid idő alatt, rendkívüli mennyiségben lezúduló csapadék útburkolatokat,
padkákat, csapadékvíz levezetőket, átereszeket rongált meg, az árkokat
hordalékkal töltötte fel.
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5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése:

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése (az előre nem
látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségessé váló védekezés, önkormányzati épület,
út, híd, komp- és révátkelőhely, ár-, belvízvédelmi
vízilétesítmény, pince-, partfal stb.)

Rövid leírás Település Utca, házszám Hrsz.
Érintett
alapterület
(m2, fm)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. út helyreállítása

Helyre kell állítani a lakóút zúzottköves burkolatát,
ki kell takarítani a felszíni csapadékvíz elvezető
árokból és átereszekből a hordalékot, iszapos
lerakódást.

Bicske Ravasz László 0239;
0238/2 452

2. út helyreállítása Lakóút burkolatának helyreállítása Bicske Bajcsy Zs. 1818 176

3. ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása

az út melletti árok és átereszekek hordalékkal
megteltek, a funkció helyreállítása érdekében a
hordalékot el kell távolítani, az árok profilját ismét
ki kell alakítani, az átereszeket tisztítani kell

Bicske Csabdi út 0240 488

4. ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása
az út melletti burkolt árok burkolóelemeinek
helyreállítása, amelyeket a lezúduló víz alámosott,
kiemelt a burkolatból.

Bicske Rózsa utca 2358 297

5. ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása átereszek és az út melletti árkok
hordalékmentesítése, tisztítása, profilozása Bicske

Tatai út, Vajda J.
utca, Kölcsey utca,
Szt. Imre utca,
Móricz Zs. utca,

830/5;
0244/7;
3107;
3046;2919;
785/2

795

6. ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása földárok hordalékmentesítése, profilozása Bicske Zrínyi utca 803; 839/1 399

7. út helyreállítása útpadka helyreállítása Bicske Bethlen G. utca 1665 369

8. ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása közvetlenül a befogadóba vezető áteresz és a hozzá
kapcsolódó földárok hordalékmentesítése, tisztítása Bicske Bogya K. u. 1576/16 141

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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A szakértői nyilatkozat szerinti
megvalósítandó munkafeladat: Mennyiség Egységár Nettó Bruttó

Számlával eddig
alátámasztva összesen
bruttó

Számla
sorszáma

A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal észrevétele

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

ároktisztítás, burkolat helyreállítás 452 5 244 2 370 288 3 010 266 0

zúzottköves burkolat helyreállítás,
hordalék eltávolítása 176 3 800 668 800 849 376 0

ároktisztítás, profilozás, átereszek
tisztítása 488 4 959 2 419 992 3 073 390 0

ároktisztítás, árokburkolat javítása 297 1 502 446 094 566 539 0

földárok és átereszek tisztítása,
hordalékmentesítése 795 2 042 1 623 390 2 061 705 0

levezető földárok
hordalékmentesítése, tiszítása 399 1 325 528 675 671 417 0

a szilárd burkolat melletti
zúzottköves padka helyreállítása 369 2 798 1 032 462 1 311 227 0

hordalékmentesítés, tisztítás 141 1 442 203 322 258 219 0
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A táblázatban maximum 10 sor vehető fel: azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy
sorba.

6. Káresemény bejelentésének időpontja: 2019.06.26.

7. A 3.§ (6) bekezdése szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja: 2019.07.09.

8. A helyreállítás megkezdésének időpontja: 2019.07.15.

9. A helyreállítás tervezett befejezési időpontja : 2019.12.31.

10. Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

11. Védekezési fokozat mértéke:
[   ] I.
[   ] II.
[   ] III.

12. Védekezés megszüntetésének időpontja:

A 10-12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendők

13. Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:

13.a. Helyreállítási költség: 11 802 139

13.b. Védekezési költség: 0

14. Az igényelt vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására
jogosult-e (igen/nem) Nem

15. Nettó költségek összesen: 9 293 023

16. Le nem vonható áfa: 2 509 116

17. Bruttó költségek összesen: 11 802 139

18. A helyreállítás pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül)

18.a. Önerő: 3 540 642

18.b. Hitel: 0

18.c. Biztosító kártérítése: 0

18.d. Egyéb támogatás: 0

18.e. Források összesen (vis maior támogatás nélkül): 3 540 642

19. Vis maior támogatás igénylésének jogcímei:

20. Az 5.§ (2) bekezdése a) pontjának megfelel (igen/nem) nem

21.

22. Az 5.§ (2) bekezdése c) pontjának megfelel (igen/nem) Nem

23. Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem) Nem

24. Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése
esetén 0

25. Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül 0

26. Védekezésre igényelt támogatás összesen (24.+25. sorok összege): 0

27. Igényelt támogatás utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása esetén: 3 619 608

28. Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén 0

29. Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek
károsodása esetén 0

30. Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot ellátó intézmények károsodása
esetén 0

31. Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű- és műtárgyai károsodása esetén 4 641 889

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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32. Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27.+28.+29.+30.+31. sorok összege): 8 261 497

33. Vis maior támogatási igény összesen (26.+32. sorok összege): 8 261 497

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek
és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok
megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat
elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.

Kelt: Bicske 2019.08.25.

P.H.

…………………………… …………………………

polgármester/elnök jegyző
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