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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A márciusi esőzés következtében megnövekedett vízmennyiség a Bodzás patak és a Váli-víz 

összefolyásánál található hidat megrongálta. A hídgyűrű összetört és a híd alá kerülő 

törmelék miatt a vízátfolyás leszűkült. A megrekedt víz a híd ép oldalán felgyülemlett, a meder 

széléig magasodott így árvízi veszélyt idézett elő a 8111. sz. közforgalmú úton. 

 

A 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján lehetőség van vis maior események miatt 

bekövetkezett károk helyreállításához támogatást kérni. Ennek alapján 2016.március 7. 

napján jeleztük a káreseményt a Minisztérium felé.A helyreállítás becsült költsége 1.714.500 

Ft. A támogatás maximális mértéke az elismert költségek 70 %-a. A fennmaradó összeget, 

önerőként az önkormányzatnak kell biztosítania. A Kormányhivatal által összehívott bizottság 

az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytatta. A vizsgálati jegyzőkönyv a vis maior esemény 

megtörténtét igazolja. 

Vis maior pályázatunkat legkésőbb 2016. április 15-ig kell benyújtanunk. 
 

A pályázathoz mellékelni kell, többek között: 

1. A károsodás tárgyához igazodó, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara 

szakértői névjegyzékében szereplő műszaki szakértő, vagy az igazságügyi szakértői 

névjegyzékben aktív tagként szerepelő műszaki szakértő által készített nyilatkozatát, amely 

tartalmazza 

 - a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait, 

 károsodott építmény általános jellemzését  

 - a hídbankeletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozatot   

 -az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a 

 helyreállítás költségeinek tételes bemutatását, 

2. A képviselő-testületi határozatot arról, hogy 

 - a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, 

- más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, 

-a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja, 

 - vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre értékkövető biztosítás megkötését, 

 -vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság  

 szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 

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

 megoldani, 

3. A biztosítással kapcsolatos iratokat 

4. A bejelentett védekezési eseményekről, károkról készített színes fotódokumentáció elektronikus 

vagy nyomtatott formában, képaláírásokkal az ábrázolt helyszínek beazonosíthatósága 

érdekében, 

5. Elektronikus tulajdoni lapot 

6. A helyi önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg 

benyújtott-e pályázatot, 

7. Az 1.pont szerinti műszaki szakértő tekintetében annak igazolását, hogy a műszaki szakértő a 

 Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara szakértői névjegyzékében vagy az 

 igazságügyi szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepel, és 

 a helyi önkormányzat nyilatkozatát, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt 

 független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és 

 kivitelezőjétől. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

 

Alcsútdoboz, 2016. március 11. 

         Tóth Erika 

         polgármester 



 

HATÁROZATI  JAVASLAT: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

../2016. (III.    ) számú határozata 

vis maior támogatás iránti kérelemről  

a Bodzás patak és a Váli-víz összefolyásánál található hídalámosásával és beszakadásával 

összefüggésben 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás 

címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint: 

 

1., A káresemény megnevezése: az Alcsútdoboz belterületi 369. hrsz-ú Bodzás patak és a Váli-

víz 

    összefolyásánál található hídbeszakadása és a csapadékvíz- 

      elvezetés károsodása 
 

 

2., A káresemény miatti beruházás fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 

3., A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi és a károsodott híd egyrészt a belterületi csapadékvíz elvezetését biztosítja, másrészt 

mezőgazdasági gépek közlekedését szolgálja 

 

4., A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

 

5., Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 

6., A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(II.2.)számú rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
7., A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

8., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: Polgármester 


