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ELŐTERJESZTÉS - 20.  
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

                         Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020. szeptember 24., 29. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: Dobra Viktória pályázati ügyintéző 

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

DÖNTÉS AZ „Elsővölgy utca 938/1. hrsz. óvoda melletti suvadás” CÍMŰ VIS MAIOR 

PÁLYÁZATRÓL 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

Nagymaros Város Önkormányzata vis maior bejelentést tett (ebr 486 961) az Elsővölgy utca 

938/1. hrsz óvoda melletti suvadás helyreállítása érdekében. 

Nagymaros, Elsővölgy utcában (óvoda melletti szakasz) 2020. június 18.-án lehullott intenzív 

esőzések az óvoda melletti árok – támfalat és rézsűt károsította, kb 30 m hosszban suvadás 

keletkezett. A vb. műtárgy állófala kibillent, kihasasodott, a partélen függőleges szakadási 

elválás jelentkezett, a fák hátra dőltek, a kerítés kibillent. A károsodás veszélyezteti az Óvoda 

területét, az alatta lévő fő vízelvezető árkot és közutat.  

A vis maior esemény bejelentését követően megrendeltük a kötelezően benyújtandó 

szakvélemény elkészítését, mely el is készült.  

A költségeket tekintve a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól értelmében legfeljebb 30% önrész vállalása szükséges, 

azonban az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen 

meghaladja, így 10% önerő (2.940.812 Ft) vállalását tartjuk reálisnak. 

A szakvéleményben foglaltakra is tekintettel, az előterjesztő javaslatot tesz a döntéshozónak, 

hogy a pályázat sikeressége esetén a szükséges önerőt biztosítsa. 

 

Kérem a T. Képviselő-testület döntését. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

- --- 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes 

szabályairól 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

- K334 Karbantartatás 
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN KERÜL ISMERTETÉSRE 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT 

Nagymaros Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

…/2020. (09.29.) számú határozata  

Tárgy: Elsővölgy utca 938/1. hrsz. óvoda melletti suvadás című vis maior pályázat 

helyreállítási munkáira vonatkozó döntés meghozatala 

  

1. A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését 

megerősítve (azonosító: 486 961) úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási 

igényt nyújt be a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatal felé. 

A káresemények megnevezése és helye: Elsővölgy utca, 938/1 hrsz. 

Az Önkormányzat az ingatlan tekintetében nem rendelkezik biztosítással. 

Az Önkormányzat a közterület esetében az út funkciót más ingatlanán ellátni nem tudja. 

 

A káresemény forrásösszetétele:                                             adatok Ft-ban 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 2 940 812 10 

Biztosító kártérítése Ft 0   

Egyéb forrás Ft 0   

Vis maior igény Ft 26 467 308  90 

Források összesen Ft 29 408 120 100 

 

Az Önkormányzat vállalja 

- a károsodott, kötelező feladatot ellátó ingatlanára értékkövető biztosítás 

megkötését,  

- a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 

A károk helyreállításának (szakértővel történt egyeztetés alapján) tervezett 

összköltsége 29 408 120 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani 

saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem 

tudja megoldani. 

A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 %-

os mértékű összegét biztosítja – tekintettel a teljesítőképességét jelentősen meghaladó 

károkra. A Saját forrás 2 940 812 Ft az Önkormányzat a K334 Karbantartások soráról 

biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtó: Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi csoport 

Határidő:  azonnal 
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7. MELLÉKLET:  

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 

 

 

Nagymaros, 2020. szeptember 23. 

 

 

 

 

………………………….. 

Dobra Viktória 

fejlesztési és beruházási 

ügyintéző 

készítő 

………………………….. 

Heinczinger Balázs 

Polgármester 

előterjesztő 

………………………….. 

Lindmayer Eszter 

Jegyző 

ellenjegyző 

 

 


