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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2014. szeptember 24. napján tartott ülésünkön döntés születetett a Csabdi külterületi, természet-
ben a Vasztélyon túl található Paizs-tanya mellett, a 033. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út Szent 
László víz felett átívelő hídja rongálódása miatti vis maior támogatás iránti kérelem előterjesztésé-
ről.  

Az előterjesztés indokolása alapján „a magas vízállás során az áradó patak a híd tartószerkezetét 
alámosta, a híd peremén, illetve a hídon átvezető úton két 30-40 cm átmérőjű lyuk keletkezett. A híd 
alsó részén a víz fölé lógó tartószerkezeti elemek láthatók. A híd külterületen van, de mivel olyan 
tanyák elérését biztosítja, ahol több család él, vagyis lakott külterület megközelítését szolgálja, ezért 
helyreállítása mindenképpen indokolt. A kialakult állapot rendezése végett a vis maior keretből tá-
mogatást kívánunk lehívni, hogy ezzel a költségek jelentős részének fedezete biztosított legyen. A 
támogatási igényt a jogszabály által szabott határidőben már előterjesztettük. A következő lépés a 
Katasztrófavédelem helyszíni szemléje, illetve a híd felülvizsgálatának elvégzése lesz. Ennek során 
szakértő által megállapításra kerül a károsodás mértéke és a szükséges javítás módja, illetve annak 
becsült költsége. Ezt követően dönthet a testület milyen módon, milyen források bevonásával kíván-
ja megvalósítani a híd javítását.” 

A pályázat előkészítése a választások időszakában megakadt, és az igénylés Államkincstárhoz, va-
lamint a Kormányhivatalhoz a határidő utolsó napján, október 28-án került csak – hiányosan – 
benyújtásra, mivel a fentiek szerint károsodás szakértői felmérése, és a konkrét költségek megalapo-
zott felmérése nem történt meg. A támogatási igény megalapozottságához a szakértői vélemény be-
szerzése feltétlenül szükséges és kötelező kellék, mely elméletben pótolható ugyan, de a gyakorlat-
ban nehezen teljesíthető és további költségekkel jár. 

A korábbi előterjesztés indokolásával szemben javasolom figyelembe venni az alábbiakat: 

- a híd már 2010-ben is hasonló állapotú volt 
- a Paizs-tanya más úton is megközelíthető 
- a becsült 4,5 millió forint saját forrás fedezete az önkormányzati költségvetésből álláspon-

tom szerint nem biztosítható és jelenleg nem áll rendelkezésre ez az összeg 

Fentiek alapján javasolom, hogy a vis maior támogatás iránti igényünket vonjuk vissza. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot jóváhagyni 
szíveskedjenek! 

Csabdi, 2014. október 29. 
 
 
 

Huszárovics Antal 
  polgármester 

  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014 (X.31.) számú határozata 
vis maior támogatás iránti kérelem visszavonásáról  

az árvíz által megrongálódott 033 hrsz. híd helyreállítása tárgyában 
 

A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
1.,  az árvíz által megrongálódott 033 hrsz. híd helyreállítása tárgyában vis maior támogatás címen 
a Belügyminisztériumnál előterjesztett kérelmét és egyben a 70/2014. (IX.24.) számú határozatát 
visszavonja. 

2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés visszavonására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 


