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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 Önkormányzata a 157/2013.(VI.27.) Kt. határozatával döntött az 
árvízi védekezéssel kapcsolatosan vis maior pályázat beadásáról. A támogatást 
az árvízi védekezéskor kihordott föld lerakóba történő visszahordása, a 
megrongálódott utak szakértői véleménye, az utak tulajdoni lapjainak 
másolata és a megrongálódott utak helyreállításának költségei 
támogatására nyújtottuk be. 
 
157/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata a 2013. június 27-i Képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy 
a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Budakalász város Barát patak Duna torkolatánál az elzárás 
visszabontása során 3100 m3 föld lerakóba visszahordása és megsemmisítése. 
A védekezés során megrongálódott közutak helyreállítása. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 0 Ft - 
Biztosító kártérítése 0 Ft - 
Egyéb forrás 0 Ft - 
Vis maior támogatási igény 28.130.200Ft 100 
Források összesen 28.130.200 Ft 100 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 28.130.200 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 felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 A károsodott közutak az alábbi kötelező önkormányzati feladatot szolgálják: 

Közutak, hidak üzemeltetése kötelező feladat. 
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
 Az önkormányzat vállalja a károsodott utak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más – tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 
A Magyar Államkincstár a pályázatot felülvizsgálta és hiánypótlás nélkül 
jóváhagyta, a vis maior pályázatunkat továbbította a Belügyminisztériumba, 
ahol a végleges döntés megszületik a támogatások elnyeréséről. A 
támogatáshoz önerő címen az utak helyreállítási költségeinek 10 %-át, azaz 
1.349.586 Ft-ot kell biztosítanunk, amelyet az önkormányzat 9/2013.(II.26.) 
számú költségvetési rendelet 8. melléklet 21. sorában szereplő dologi kiadások 
(ár- és belvízvédelem szakfeladat) fedeznek. 
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A bruttó költségek az alábbiak szerint alakulnak: 
 

 föld lerakóba történő visszahordása   12 273 534 Ft (tám.: 100 %) 
 utak helyreállításáról szakértői vélemény       228 600 Ft (tám.:   90 %) 
 Utak helyreállításának költsége   13 243 260  Ft (tám.: 90 %) 
 Tulajdoni lapok másolata           24 000 Ft  (tám.: 90 %)    

Mindösszesen:     25 769 394 Ft 

A határozati javaslat a pályázatban előírt formában és tartalommal készült. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2013. (VI.27.) 
Kt. határozatát a vis maior pályázat (projektszám: 164905) forrásösszetételének 
vonatkozásában az alábbiakra módosítja:  
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

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

     1 349 586 Ft  5,2 

Biztosító kártérítése                    0 Ft - 
Egyéb forrás                    0 Ft - 

Vis maior támogatási 
igény 

              24 419 808 Ft                     94,8 

Források összesen               25 769 394 Ft                   100,0 
 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
25 769 394 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben 
tudja biztosítani. 

 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. augusztus 26. 
 
 

Rogán László polgármester 


