
 

 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 2/2023 

 

K I V O N A T 

 
Készült:   Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 22-én megtartott 

rendes nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 
 
Tárgy: Javaslat a Felsővár utcai partfal omlásával kapcsolatban vis maior támogatás 

benyújtására, és önerő biztosítására 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2023. (II.22.) sz. Kt. határozat: 

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. 

Ebr42 azonosító: 594 077 

Káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2023. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.667.667 Ft. 10% 

Biztosító kártérítése 0 Ft. - 

Egyéb forrás 0 Ft. - 

Vis maior támogatási igény 42.009.006 Ft 90% 

Források összesen 46.676.673 Ft 100% 

 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 46.676.673 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 
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 dr. Göbl Richárd sk. 

  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dr. Deák Ferenc sk. 

jegyző 

A kivonat hiteléül: 
 
Müller Enikő 
 


