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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet alapján támogatás igényelhető az egyes természeti károkból adódó, indokolt és
szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére, a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő épületben, építményben, partfalban vagy a helyi
önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást
szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a
katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatására.
Az igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke a védekezési költségek, a
katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés és
a) utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása,
b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás,
c) oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézmények épület károsodása,
d) igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek
károsodása,
e) ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények,
f) közmű és műtárgyai károsodása
esetében felmerülő helyreállítási költségek támogatására vonatkozó vis maior pályázat
esetén az elismert költségek 70%-a.
Lakossági bejelentés útján 2018.09.05-én értesítést kapott az önkormányzat, hogy a nagy
mennyiségű esőzést követően a tulajdonában lévő Tóth völgy 0630 hrsz-ú út, beton
burkolata sérült.
Az esőzés következtében az alábbi zúzott köves önkormányzati utakon szintén sérült a
burkolat: Gyűszűvölgy 9855 hrsz; Bottyánhegy 8640 hrsz; Benedek Apát 8899/1 hrsz - 8797
hrsz; 7015 hrsz; Gesztenyés 10811/4 - 10841 - 10949 hrsz; 11675/30 hrsz; Csötönyi völgy
10645/1 hrsz; Csötönyi völgy 12112 hrsz; Csötönyi völgy 10299 hrsz.
Az útra rakódott hordaléktól a 0460 hrsz-ú önkormányzati út járhatatlanná vált.
Jelenleg az utak balesetveszélyesek, az ott lakók gépjárművel nem tudják megközelíteni
lakóhelyüket.
A fentiek alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a bekövetkezett károk
elhárítása érdekében a helyreállítás finanszírozására, vis maior támogatás igényét
2018.09.10-én benyújtotta a Belügyminisztériumnál (igénylésazonosító: 425234).

A bejelentést követően a helyreállítási munkálatok azonnal megkezdődtek, tekintettel arra,
hogy az érintett útszakaszok mentén életvitelszerűen lakott tanyák találhatók. Továbbá
megkezdődtek a tanyákon a szüreti munkák, így ezen útszakaszokon jelenleg nagy a
forgalom.
A munkálatok megkezdése előtt készültek fotók a károkról. A helyszíni vizsgálat 2018.
szeptember 19-én volt, az illetékes Kormányhivatal és Katasztrófavédelmi Igazgatóság
képviselőinek bevonásával. Az érintett útszakaszok közül 4 esetben (Tóth völgy 0630 hrsz;
Gyűszűvölgy 9855 hrsz; 7015 hrsz; 11675/30 hrsz.) állapították meg vis maior esemény
bekövetkezésétnek tényét. A helyszíni bizottsági szemle után az Önkormányzat műszaki
szakértői nyilatkozatott készíttet, melyben felhasználja a helyszíni bejárás eredményeit és a
jegyzőkönyvben foglalt javaslatokat.
A Korm. rendeletben meghatározott módon az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzítésre
kerültek az adatok. A helyreállítási munka bruttó költsége 4.000.000,- Ft.
A vonatkozó önrész ebből 1.200.000,- Ft, a vis maior támogatás igényelt összege 2.800.000,Ft.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. szeptember 20.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ….../2018 (….)határozata
a Javaslat vis major pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja a vis maior pályázat benyújtását a Belügyminisztériumhoz a 9/2011.
(II.15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szerint.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Ács Rezső
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy önerőként
1.200.000,-Ft–ot biztosít Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének terhére.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Ács Rezső
3.

felhívja a polgármestert a vis maior támogatási kérelem benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

