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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy:Javaslat árvízvédelemre benyújtott vis maior pályázat 
forrásösszetételének véglegesítésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzata 2013. júniusában elvégezte a rendkívüli 
nagymértékű árvíz elleni védekezést, kármegelőzést. A védekezés költségeinek 
támogatására a 154/2013.(VI.13.) számú Kt. határozat és a 9/2011. (II.15.) 
Kormány rendelet alapján önkormányzatunk vis maior pályázatot nyújtott be. 
 
154/2013.(VI.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata a 2013. június 13-i Képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy 
a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Budakalász város árvízvédelme, helye: Barát patak, Sport utca híd, gát 
megerősítése, gát Duna part elsőrendű védvonal megerősítése, illetve emelése (Gálfy Béla Kórház 
Speciális Intézete). 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

5.000.000 Ft 30 

Biztosító kártérítése               0 Ft - 
Egyéb forrás               0 Ft - 
Vis maior támogatási igény            11.670.000 Ft 70 
Források összesen            16.670.000 Ft                     100 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 16.670.000 Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani. 
 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 
 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) 

számú költségvetési rendeletében az ár- és belvízvédelem szakfeladat dologi kiadásaiban 
biztosítja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

A számlák befogadása és összesítése alapján a védekezés költségei és a várható 
pályázati támogatás az alábbiak szerint alakul: 

 A kihirdetett vészhelyzet előtti teljesítésű számlák összege: 136.276 Ft,  
70 %-os támogatás jár 

 A kihirdetett vészhelyzet időszakában teljesült számlák összege: 
21.390.490 Ft, 100 %-os támogatás jár. 

A fentiek alapján az önkormányzati önerő: 40.883 Ft, amelyet az önkormányzat 
9/2013.(II.26.) számú költségvetési rendelet 8. melléklet 21. sorában szereplő 
dologi kiadások (ár- és belvízvédelem szakfeladat) terhére biztosítja. 
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A határozati javaslat szövegszerűségét a kormányrendelet útmutatója 
tartalmazza. 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzata a 2013. június 13-i Képviselő-testületi ülésén 
úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Budakalász város árvízvédelme, helye: Barát 
patak, Sport utca híd, gát megerősítése, gát Duna part elsőrendű védvonal 
megerősítése, illetve emelése (Gálfy Béla Kórház Speciális Intézete). 
A káresemény forrásösszetétele vonatkozásában a 154/2013. (VI.13.) Kt. 
határozatban becsült adatok az alábbiakra módosulnak: 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

      40.883Ft   0,1 

Biztosító kártérítése               0 Ft - 
Egyéb forrás               0 Ft - 

Vis maior támogatási 
igény 

           21.485.883 Ft 99,9 

Források összesen            21.526.766 Ft                   100,0 
 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
21.526.766 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben 
tudja biztosítani. 

 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről 
szóló 9/2013 (II.26.) számú költségvetési rendeletében a 8.melléklet 21. 
sorában az ár- és belvízvédelem szakfeladat dologi kiadásaiban biztosítja. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2013. július 30. 
 

Rogán László 
polgármester 


