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Előterjesztés



E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  a  Felsővár  utcai  partfal  omlásával  kapcsolatban  vis  maior
támogatás benyújtására, és önerő biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakalász Alsóvár utca 5. szám alatti  (2378. hrsz.) ingatlan tulajdonosa 2023.
január 29-én jelezte Hivatalunk felé, hogy a telke hátsó udvari  részén a támfal  a
helyéről kimozdult, megcsúszott. A Felsővár utca egy 15 méter hosszú szakaszon
aszfalt burkolatával, szegély köveivel együtt a telek felé elmozdult, az udvarra beton
és kő törmelék hullott.

A leomlás idején nem tartózkodott ott senki, ez a magán telekrész csak részlegesen
van használatban. A kerítést tartó vas oszlopok, illetve azok beton alapjai kifordultak,
a  drótfonatos  kerítés  is  a  telek  irányába  mozdult  el.  A  telek  vagyonvédelmi
szempontból a még álló kerítéssel védett.

Az  út  több  mint  10  méteres  szakaszon  károsodott,  ennek  azonnali  kordonos
elzárásáról gondoskodtunk.

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  2023.  január  31-én
megtörtént.
A bejelentést követően a káreseményt helyszínen vizsgálja a Belügyminisztérium, a
Katasztrófavédelem,  és  a  partfal  károk  vizsgálatára  megalakult  Pince-partfal
Bizottság.  Ezen  vizsgálatok  egy  része  már  megtörtént,  a  Pince-partfal  Bizottság
érkezése a bejelentéstől számított 30 napon belül várható.

A tényleges pályázat,  egyben végleges támogatási igény benyújtására a kárigény
bejelentésétól  kezdve  40  nap  áll  az  önkormányzat  rendelkezésre,  mely  2023.
március 11-én telik le.

Az  azonnali  kárenyhítési  javaslatot  és  a  pályázat  részeként  készülő  szakértői
véleményt a hozzá kapcsolódó költségvetéssel együtt a HPJ Geotechnika Kft. készíti
el, melynek díja a pályázatban elszámolható költségként jelenik meg.

A  kárenyhítés  és  további  károk  megelőzése  érdekében  a  szakértői  vélemény
megérkezett,  a  Belügyminisztérium  helyszíni  szemléjén  elhangzottak  alapján
azonban  a  megfogalmazott  kárenyhítési  munkák  nem tartoznak  az  elszámolható
költségek körébe.
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A támogatás igényléséhez 10%-os önrész vállalása is szükséges.

A  pályázathoz  szükséges  szakértői  vélemény  készítése  folyamatban  van,  a
megrendelés szerint február 24-ig kell véglegesíteni. 

Az előzetes egyeztetés alapján látható, hogy ezen a részen szögtámfal tervezése és
megépítése  szükséges,  mely  megtámasztja  az  út  földművét,  miközben  a  rézsűs
területen az általános állékonyság követelményeinek is megfelel.

A tervezendő szögtámfal közel párhuzamosan épül az úttengellyel, függőleges fala a
lakóingatlanok és az út helyrajzi határán épül. A szögtámfal hagyományos monolit
vasbeton kialakítással, C30/37 betonminőséggel, a helyszínen készül.

Az elképzelt támfal az út szelvény irányában (fentről lefelé) két 14,0 m és egy 17,08
m hosszú dilatációs egységből áll, 2 cm vastag dilatációs hézagokkal. A vis maior
kerethez  tartozóan  az  alsó,  17,08  m  hosszú  dilatációs  egység  megépítése
elengedhetetlen (I. ütem), de célszerű megtervezni a II. és III. ütemhez tartozó 14,0 -
14,0  m  hosszú  dilatációs  egységeket  is.  Az  egyes  dilatációs  egységek  építése
szétválasztható. 

A támfal  alapozási  síkja az egyes dilatációs egységek hossza mentén állandó. A
támfal  közelítő  talpszélessége 2,40  m,  melyből  a  háttalp  szélessége 1,50  m (az
úttest felőli oldala), az előtalp szélessége 0,50 m (a lakóingatlanok felé eső oldala). A
talp-, és falvastagság egyaránt 40 cm. A támfal magassága 2,70 m és 3,90 m között
változik,  úgy,  hogy  a  terepszint  felé  álló  része  egyben  a  lakóingatlanokon
kerítéslábazatként is szolgál.
A támfal I., esetleg II. ütemének megépítésével összefüggésben helyre kell állítani a
Felsővár  utca  rézsű  felőli  padkáját,  a  kiemelt  szegély  folytonosságát,  ezzel  az
utcaszakasz csapadékvíz felszíni levezetését. 

A teljes megvalósulás több mint ……………. millió forint lenne, ezért javasoljuk csak
az I.  ütem megvalósítását  bruttó  ……………. Ft  becsült  összeggel,  mellyel  a  vis
maior helyzet elhárítható. Ezen összeg 10 %-át (…………… Ft.) önrészként, míg 90
%-át (………………………… 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  Felsővár  utca  partfal  omlása  a  2378.
helyrajzi számú ingatlannál, Felsővár utca 2389 hrsz. út károsodása.

Káresemény helyszíne: 

Pince- partfal, út helyreállítás: Budakalász 2387. hrsz. (természetben Budakalász
Alsóvár u. 5.) ingatlan hátsó kertjében lévő támfal helyreállítása, illetve a 2378. hrsz-
ú Felsővár utca érintett telek határán lévő út károsodása.
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Ebr42 azonosító: 594 077

Káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2023. év %
Saját  forrás  (biztosítási  összeg
nélkül)

……………… Ft. 10%

Biztosító kártérítése 0 Ft. -
Egyéb forrás 0 Ft. -
Vis maior támogatási igény ……………… Ft 90%
Források összesen ……………… Ft 100%

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
……………. 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  útszakasz az önkormányzat alábbi kötelező feladatának
ellátását szolgálja.

A Felsővár utca (2389. hrsz.) területén közúti közlekedés zajlik.

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

- 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  az  Önkormányzat  2023.  évi
költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete 8. sora szerint biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2023. február 13.

dr. Göbl Richárd
   polgármester
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F O T Ó    D O K U M E N T Á C I Ó

Káresemény megnevezése: Budakalász Felsővár utca partfal omlás, út károsodás.

ebr42 azonosító: 594 077

Káresemény helyszíne: Partfal helyreállítás Felsővár utca 2378. hrsz ingatlan, út helyreállítás 2389

hrsz. ingatlan területén.

Alsóvár utca 5 szám felső kertje a leomlott támfal



Leomlott támfal



Kimozdult kerítés oszlopok



Károsodott Felsővár utca



A  káresemény  vizsgálatához  kapcsolódóan  további  fotót  állnak  rendelkezésre,  mely  egy  részét

tartalmazza majd a szakértői vélemény, egy része pedig elektronikusan érhető el.

Budakalász, 2023. február 13.


