
 
 

               1.    NAPIREND 

 

Ügyiratszám                                    LIS/162-45/2018. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

a Képviselő-testület 2018. október 10 -i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Vis maior pályázat benyújtása (azonosító: 425054) 

 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

 

Előkészítő:  Szalainé Lakatos Adrienn  főelőadó , pénzügyi ügyintéző 

 

Meghívottak:  ----- 

 

Előterjesztést látta:  …………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

jegyző 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Lesenceistvánd községben a 2018. szeptember 03-án és az azt megelőző három napon rövid idő alatt 

nagy mennyiségben lehullott csapadék (eső) a zártkert és a szőlőhegy több útjában okozott károkat, 

amelynek hatásai az ott élő emberek életét, valamint a hegy lábánál elterülő belterület vízelvezetését is 

negatívan befolyásolta megváltoztatta. A 0105/2 Hrsz. Kövesút kápolna alatti szakaszán 120 fm 

hosszan elmosta a szilárd burkolat melletti vízterelő padkát és a pályaszerkezet alá mosott. A fenti 

útszakasz folytatásában lévő 894 Hrsz. úton 280 fm hosszban az út bal oldalán elmosta a szilárd 

burkolat melletti padkát és vízterelőt, valamint a jobb oldalon 280 fm hosszan a vízelvezető árok és az 

úttest közötti padkát. A Kosárhegy felé vezető 938/3 Hrsz. megbontotta a szilárd burkolatot, amit a 

lentebbi szakaszon lerakott. A fenti út alsó szakaszán 089 Hrsz. vízmosások keletkeztek, a hordalékkal 

eltömítette a Hrsz. árok bekötő szakaszát, a megváltozott vízfolyási irány további padka kimosást 

okozott az út lentebbi szakaszán. A temetői ravatalozóhoz vezető 091Hrsz. és a 094 Hrsz. 380 Fm 

hosszan teljes útpályaszakaszt elvitte és a lentebb található önkormányzat tulajdonában lévő rétre 

lerakta. Az 1119/1 Hrsz. 170 fm hosszú útszakaszban mély felületi bordák keletkeztek, a kőzúzalékkal 

keveredett iszap a vízelvezető árkort eltömítette és a közúti közlekedés számára használhatatlanná 

tette. A Kékeskúti dűlő 0131 Hrsz. 320 Fm hosszan, a felsőbb szakaszán a pályaszerkezetet elmosta 

mély barázdákat vájt az út felületébe, a lentebbi szakaszon egy magánterületen lévő szőlőbe lerakta. 

Az emiatt szükségessé váló helyreállítási munkák többletkiadásainak támogatására a 9/2011. (II.15.) 

Kormányrendelet alapján 2018. szeptember 7. 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 végzett 2018. 

október 3. napján. Előzetes egyeztetés alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal a támogatási igény benyújtását támogatja. (Indokolás: 

A polgármester nyilatkozata és a mai szemlén tapasztaltak alapján megvizsgáltuk a bejelentett utakat, 

azok károsodott mennyiségeit, és azokat elfogadtuk. A bizottság a helyszíni szemle során a károsodás 

mértékét az egyes hrsz-ú utakon a megkezdett és szükséges ideiglenes helyreállítás miatt a sérülésről 

készített fotók alapján tudta részben azonosítani. A vis maior esemény tényét megállapítottuk. A 

4/2004. (I.13.) FVM. rendelet 2. számú melléklete 7.2. bekezdésében, illetve 11. 1, 2. bekezdésében 

foglaltak teljesülését, valamint a vis maior esemény tekintetében azok ok okozati kapcsolatát nem 

állapítottuk meg.) 

 

A támogatási igény benyújtásához szükséges igazságügyi műszaki szakértő nyilatkozatot a műszaki 

szakértő az önkormányzat részére megküldte. 

 



Az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján a helyreállítás költségigénye 38.688.569 Ft. A 

támogatás 30 % önerő biztosításával nyerhető el, így az igényelhető támogatás 27.081.998 Ft, a 

szükséges saját erő 11.606.571 Ft. 
 
A végleges kérelemhez - többek között - csatolni kell a képviselő-testület felhatalmazó 

határozatát is. A végleges pályázat beadásának jogvesztő határideje 2018. október 17. 

napja. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

  

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete ülésén úgy határozott, hogy VIS MAIOR 

támogatás címen pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: „Lesenceistvánd esőkár 

helyreállítása (vis - maior EBR azonosító: 425 054 ) 

A káresemény helye:  Lesenceistvánd, 0105/2 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 894 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 938/3 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 089 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 091 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 094 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 1119/1 hrsz. 

    Lesenceistvánd, 0131 hrsz. 

 

A káresemény forrásösszetétele (adatok Ft-ban): 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 
11.606.571 Ft 30,00 % 

Vis maior 

támogatási igény 

27.081.998 Ft 70,00 % 

Források 

összesen 

38.688.569 Ft 100,00 % 

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 

38.588.569 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem 

tudja biztosítani.  

A képviselő - testület nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

A károsodás lakóházak megközelítést szolgáló közutat 

veszélyezteti, a helyi közutak fenntartása kötelező 

önkormányzati feladat. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – 

vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

 



 

 

A képviselő – testület a saját forrás összegét a 2018. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 
 

 

Határidő: 2018. október 17. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

    

 

Lesenceistvánd, 2018. október 12. 

 

 

         Tóth Csaba 

        polgármester 


