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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat a Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti Nyitnikék Óvoda hátsó 
udvari löszfal „vis-maior” jellegű partfal omlásának helyreállítására vonatkozó 
támogatás benyújtásának jóváhagyására, önerő biztosítására  
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nyitnikék Óvoda Intézményvezetője 2022. március 22-én jelezte Hivatalunk felé, 
hogy az óvoda udvarán lévő tornaterem mögötti több mint 3,00 méter magas épített 
támfal feletti meredek partfalról jelentős mennyiségű löszös talaj omlott le.  
 
A leomlás idején nem tartózkodott ott senki, ez a rész a gyermekek elől elzárt, csak a 
karbantartási feladatok idején tartózkodik ott a gondnok. 
 
A helyszíni szemlét követően látható volt, hogy a löszfalból további szemcsék 
peregnek ki, a folyamat nem állt meg, további intézkedést igényel.  
A terület továbbra is elkerített állapotban van. 
 
Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy az ilyen esetekben benyújtsanak 
vis maior támogatási igényt a Magyar Állam felé a bekövetkezett káresemények 
helyreállításával kapcsolatos kiadásokhoz. 
  
A vis maior támogatás lehívásának módját a 9/2011. (II. 15.) Kormány rendelet 
szabályozza. 
 
A pályázat benyújtását megelőzi egy adatlap kitöltése, melyet az elektronikus ebr42 
felületen az észlelést követő 7. napig lehet megtenni, ez 2022. március 28-án 
megtörtént. 
A bejelentést követően a káreseményt helyszínen vizsgálja a Belügyminisztérium, a 
Katasztrófavédelem, és a partfal károk vizsgálatára megalakult Partfal Bizottság. Ezen 
vizsgálatok már lezajlottak. 
 
A tényleges pályázat, egyben végleges támogatási igény benyújtására 40 nap áll az 
önkormányzat rendelkezésre, mely 2022. május 7-én telik le. 
 
A pályázat részeként készülő szakértői véleményt és hozzá kapcsolódó költségvetést 
a lefolytatott kiválasztási eljárás alapján a Sándor Geotechnika Kft. végzi, a szakértői 
vélemény készítésének díja a pályázatban elszámolható költségként jelenik meg. 
 
A támogatás igényléséhez 10%-os önrész vállalása is szükséges. 
 
A szakértői vélemény készítése folyamatban van, a megrendelés szerint május 2-ig 
kell véglegesíteni.  
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A munkaközi állapot szerint látható, hogy az I. ütemben elvégzendő feladatok (amiket 
a lehető legrövidebb időn belül megépítendők a vis maior helyzet megszüntetésére): 

- a szemközti jobb oldali részen 18,4 m hosszban, és 
- jobb oldalon 21,6 m hosszban szögtámfal építése  

4,5 – 5 m magasságban, vízszintes talpa 2 – 2,5 m széles.  
A javasolt szögtámfal monolit vasbeton szerkezetű.  
A szögtámfal belső részét zúzott kő bányatermékkel kell kitölteni.   
Szükséges a rézsűterület gondozása, a nagyobb fák kivágása, kisebb fák, bokros, 
cserjék megtartása mellett. 
 
A II. ütemben elvégzendő feladatok (ezen a szakaszon egyelőre kisebb mértékűek a 
kárjelek, nem igényel azonnali beavatkozást) a szemközti és a bal oldali szakaszon 
további 32,2 m hosszban szögtámfal építése és további 14 m hosszban lőtt beton 
megerősítés. 
 

I. ütem becsült összege (anyag + munkadíj, szakértői vélemény díjával, 
tervezési költséggel és műszaki ellenőr díjával együtt) 36.484.161 Ft + ÁFA, 
bruttó 46.334.884 Ft. 

II. ütem becsült összege:  
II.a. szakasz: 27.655.894 Ft + ÁFA, bruttó 35.122.985 Ft 
II.b. szakasz: 10.158.941 Ft + ÁFA, bruttó 12.901.855 Ft. 
 

A teljes megvalósulás több mint 93 millió forint lenne, ezért javasoljuk csak az I. ütem 
megvalósítását bruttó 46.334.884 Ft becsült összeggel, mellyel a vis maior helyzet 
elhárítható. Ezen összeg 10 %-át (4.633.488 Ft.) önrészként, míg 90 %-át (41.701.396 
Ft.) vis maior támogatásként kívánjuk igényelni. 

 

Melléklet: Fotódokumentáció 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához. 
 
Káresemény megnevezése: Budakalász Nyitnikék Óvoda hátsó udvari partfalának 
omlása. 
 
Káresemény helyszíne:  
 
Pince- partfal helyreállítás: Nyitnikék Óvoda 605/6 hrsz. természetben 2011 
Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti ingatlan hátsó udvara. 
 
Ebr42 azonosító: 555 315 

 
Káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

4.633.488 Ft. 10% 

Biztosító kártérítése 0 Ft. - 
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Egyéb forrás 0 Ft. - 

Vis maior támogatási igény 41.701.396 Ft 90% 

Források összesen 46.334.884 Ft 100% 

 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

46.334.884 Ft., melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja 
(megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 
 

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

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja(ák).  

 
Nyitnikék Óvoda épülete Budakalász, belterület 605/6 hrsz. (név, hrsz.) óvodai ellátás 
mint kötelező feladat. 
 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

Biztosító Társaság megnevezése UNION Vienna Insurance Group 

Biztosító Zrt.  

Biztosítási szerződés száma 7 139 312 0 Vagyonbiztosítás 

 
- Az adott káreseményre biztosítási összeget igényel / nem igényelt (a megfelelő 

rész aláhúzandó).  
 

- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 
 

- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni / nem tudja ellátni. (a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Az önkormányzat az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem nyújtott 
be pályázatot. 
 

- A Képviselő-testület a saját forrás összegét 2022. évi költségvetéséről szóló 
5/2022. (II.24.) számú Költségvetési Rendeletében az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2022. április 25. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
































