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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2016. június 27-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Vis maior pályázat benyújtása 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

Előkészítő:  Molnár Erika  pénzügyi ügyintéző 
 

Meghívottak:  ----- 
 

Előterjesztést látta:  …………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
jegyző 

 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A településen 2016. június11. napján a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt a település 
lakott külterületei megközelítését szolgáló külterületi út, valamint az egyik fő vízelvezető árok 
megrongálódott, és e miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak támogatására a 
9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján 2015. augusztus 19. napján előzetesen VIS MAIOR 
támogatási igényt nyújtottunk be Lesenceistvánd Község Önkormányzata nevében. 
 
Bejelentésünket követően a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által kinevezett és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez 2016.július 
8. napján. Előzetes egyeztetés alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal a támogatási igény benyújtását támogatja. 
 
A támogatási igény benyújtásához szükséges szakértő nyilatkozatot a műszaki szakértő az 
önkormányzat részére megküldte. 
 
Az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján a helyreállítás költségigénye 27 724 291 Ft. A 
támogatás 30 % önerő biztosításával nyerhető el,. Így az igényelhető támogatás 19 407 003 Ft, a 
szükséges saját erő 8 317 288 Ft.   
 
A végleges  kérelemhez - többek között - csatolni kell a képviselő-testület felhatalmazó 
határozatát  is. A végleges pályázat beadásának jogvesztő határideje 2016. július 25. napja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni  
szíveskedjen. 
 



HATÁROZATI JAVASLAT  
  
1.)  Lesenceistvánd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II.15.) Korm. rendelet 3.§-a alapján támogatási kérelmet 
nyújt be az ebr42 rendszerben 323001 azonosító számon 
bejelentett, Lesenceistvánd 831, 847, 894 helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú utakat, 085 helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú árkot sújtó, előre nem 
látható – nagy mennyiségű csapadék okozta - károk 
helyreállítása iránt. 
2.)  A káresemény megnevezése: A hirtelen lezúduló 
csapadék következtében megrongálódott út, árok 
helyreállítása 
3.) A káresemény helyszínei: Lesenceistvánd 831 
hrsz, 847 hrsz, 894 hrsz. utak, 085 hrsz. árok  
4.) A káresemény forrásösszetétele:  
  Saját forrás 30%     8 317 288 Ft 
  Vis maior igény 70 %  19 407 003 Ft 
  Források becsült költsége: 27 724 291 Ft 
5. ) A károk helyreállításának becsült költsége 27 724 291 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat a megjelölt saját 
forrás erejéig tudja biztosítani. 
6.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.9.) 
rendeletében a támogatáshoz szükséges 8 317 288 Ft saját 
forrás összegét biztosítja. 
7.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelemek az önkormányzat tulajdonát képezik, 
valamint a további nyilatkozatokat teszi: 
az önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan nem 
rendelkezik biztosítással 
az önkormányzat a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos 
feladatát más, a tulajdonában álló vagyontárgy 
segítségével nem tudja ellátni;  
az önkormányzat a saját erejéből a vis maior helyzetet 
részben tudja megoldani; 
a káreseménnyel érintett 831, 847, 894, 085 helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú közutak, árkok a 
település központot kötik össze a hegyen lévő, állandó 
lakosok által lakott külterületi lakott helyekkel.  
8.)  Lesenceistvánd Község Önkormányzat képviselő-
testülete vállalja a káreseménnyel érintett ingatlanok 
költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását.  
9.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-
testülete a felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, illetve a helyreállítás iránti intézkedésre. 
 
Határidő: 2016. július 25. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 



    
Lesenceistvánd, 2016.június 23.     Tóth Csaba 
        polgármester 


