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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Magyar Államkincstár 2018.11.07-én megküldte részünkre VESZ-ÁPI/1860-2/2018. 
iktatószámmal az ebr42 425 202 azonosítószámon nyilvántartott vis maior pályázat hiánypótlási 
felhívását. A hiánypótlás teljesítésére a kézhezvételtől (2018.11.07-től) 7 nap áll rendelkezésünkre, 
azaz a hiánypótlás postára adásának legkésőbbi dátuma 2018. november 14. lehet. A hiánypótlási 
felhívás egyik pontja alapján a Kincstár részére már megküldött 138/2018. (IX.21.) Képviselő-
testületi határozat kiegészítése szükséges, a Kincstár által közzétett 2018. évi vis maior támogatás 
igényléséhez készített útmutató alapján, így az új testületi határozatban szerepeltetni kell az alábbi 
kiegészítéseket is: 
„- más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni; 

- a károsodott épületben milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja; 
- vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületrészre az értékkövető biztosítás 

megkötését” 
Tekintettel arra, hogy a 2018. szeptember 04-i esőzéses vis maior eseménnyel az önkormányzat 
tulajdonában álló, külterületi, burkolatlan utak és egy gyalogoshíd érintettek, a fentiek határozatba 
foglalása nem releváns, ám jogszabályi előírás. 
 
Tapolca Város vis maior támogatási igénye az ebr42 rendszerben a támogatási kérelem 1. számú 
mellékleteként egy előzetes, becsült helyreállítási költséggel került rögzítésre 2018. szeptember 10-
én, jogszabályi határidőben, 10 nappal a vis maior esemény bekövetkezése után. Ezt az igényt 
kizárólag az ebr42 elektronikus felületen lehetett benyújtani, melyen röviden le kellett írni a vis 
maior eseményt, fel kellett tüntetni a károsodott ingatlanok helyrajzi számát, és meg kellett jelölni 
az előzetesen felbecsült helyreállítási költséget is. Itt a becsült bruttó összköltség 12.596.250.- Ft-
tal került rögzítésre. 
 
A támogatási igény elektronikus benyújtása után 2018. október 09-én egy előzetes helyszíni 
vizsgálat következett, melyen az illetékes megyei kormányhivatal és a megyei Katasztrófavédelem 
szakemberei is részt vettek. Az előzetes vizsgálat jegyzőkönyve és egy független műszaki szakértő 
nyilatkozata alapján Tapolca Város Önkormányzat 2018 évi vis maior igénylése rögzítésre került 
2018. október 24-én az ebr42 elektronikus rendszerben 425 202 azonosítószámmal az alábbiak 
szerint: 
 



A vis maior esemény várható helyreállítási összköltsége: bruttó 18.064.480.- Ft, melynek 
nettó költsége 14.224.000.-Ft.-, melyből a szükséges önerő (a helyreállítási költség 30%-a) bruttó 
5.419.344.- Ft. 
 
Az eredetileg becsült és a Kincstár részére megküldött helyreállítási összköltség, azaz a 
bruttó 12.596.250.- Ft (a 2018. szeptember 10-én rögzített 1. számú melléklet) összege így 
megváltozik a 2018. szeptember 21-én meghozott 138/2018. (IX.21.) Képviselő-testületi 
határozat óta, tekintettel arra, hogy a gyalogoshíd és az utak helyreállításának várható 
összköltségét a független szakértő a 2018. október 14-én kelt szakértői nyilatkozatában is 
tételesen alátámasztotta. 
 
Tehát a rögzített pályázati adatlap (támogatási kérelem 5. számú melléklet) és a további kötelezően 
csatolandó mellékletek (így a korábbi 138/2018. (IX.21.) Képviselő-testületi határozat hiteles 
kivonata is), valamint a pályázat további elengedhetetlen elemei egy eredeti, valamint két másolati 
példányban postai úton feladásra kerültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóságára 2018. október 24-én. 
 
Ennek a pályázati bírálata során kaptuk kézhez a már fent említett hiánypótlási felszólítást.  
Mivel a hiánypótlási felhívás lehetőséget ad a benyújtott pályázat felülvizsgálatára (tehát az 
eredetileg igényelt támogatás azaz a bruttó 12.596.250.- Ft felülbírálatára), javaslom a szakértő által 
alátámasztott várható helyreállítási összköltségből a 10 %-os önrész, mint saját forrás 
költségbeállítását a pályázatba az alábbiak szerint:  
Vis maior esemény várható helyreállítási összköltsége: bruttó 18.064.480.- Ft, melynek 
nettó költsége 14.224.000.-Ft.-, melyből a szükséges önerő (a helyreállítási költség 10%-a) 
azaz bruttó 1.806.448 Ft. (Igényelt vis maior támogatás: bruttó 16 258 032.- Ft.) Amennyiben a 
pályázat esetleges további bírálata során (mely az Államkincstái felülvizsgálata után a 
Belügyminisztériumban dől el), mégsem lenne Tapolca Város Önkormányzata jogosult a 90%-os 
támogatási intenzitásra, így is a projekt megvalósítására maximum a helyreállítási költség 30%-át, 
azaz legfeljebb bruttó 5.419.344.- Ft-ot kell biztosítanunk. A hiánypótlási dokumentumok 
megküldésekor, valamint a költségek tervezésekor fokozott figyelemmel kell lenni, hogy a független 
szakértői nyilatkozatban, az előzetes szemle jegyzőkönyvben, valamint a képviselőtestületi 
határozatban szereplő adatok, mennyiségek és költségek feltétlen összhangban legyenek egymással. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior 
támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiak 
szerint: 
A káresemény megnevezése Tapolca, 2018. szeptember 04-i esőzés. 
A káresemény helyei:  
A gyalogoshíd: Tapolca 2152/11 hrsz Strand utca, valamint 
Külterületi utak tekintetében: Tapolca 6754 hrsz, Tapolca 6722 hrsz., 
Tapolca 6681 hrsz., Tapolca 6689 hrsz., Tapolca 6562/1 hrsz, Tapolca 
0365 hrsz., Tapolca 0366 hrsz., Tapolca 4169 hrsz., Tapolca 0566 hrsz., 
Tapolca 0560 hrsz., Tapolca 7257 hrsz., Tapolca 7307 hrsz., Tapolca 
0562 hrsz., Tapolca 0489 hrsz., Tapolca 6113/1 hrsz., Tapolca 6182 
hrsz., Tapolca 0209 hrsz., Tapolca 0109 hrsz., Tapolca 0161 hrsz., 
Tapolca 0157 hrsz., Tapolca 0188 hrsz.  

 



A károk helyreállításának (szakértői költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 18.064.480.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani.  

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év           % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.806.448  Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 16 258 032 Ft  

Források összesen 18.064.480 Ft  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek, azaz a gyalogoshíd 
valamint az utak a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen 
vagyoni körbe tartozó ingatlanok, a tulajdonát képezik. 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálják: 
Tapolca 2152/11 hrsz (gyalogos híd) esetében kötelező feladat: helyi közút fenntartása, 
Tapolca 6754 hrsz, Tapolca 6722 hrsz., Tapolca 6681 hrsz., Tapolca 6689 hrsz., Tapolca 
6562/1 hrsz, Tapolca 0365 hrsz., Tapolca 0366 hrsz., Tapolca 4169 hrsz., Tapolca 0566 
hrsz., Tapolca 0560 hrsz., Tapolca 7257 hrsz., Tapolca 7307 hrsz., Tapolca 0562 hrsz., 
Tapolca 0489 hrsz., Tapolca 6113/1 hrsz., Tapolca 6182 hrsz., Tapolca 0209 hrsz., 
Tapolca 0109 hrsz., Tapolca 0161 hrsz., Tapolca 0157 hrsz. és Tapolca 0188 hrsz-ek 
esetében (külterületi utak)kötelező feladat: helyi közút fenntartása 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 
 A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanokra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 Vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát ellátni nem tudja. 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2018. évi 

költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet B. Városüzemeltetés– közutak, hidak, járdák 
üzemeltetése jogcím előirányzata terhére biztosítja. 

 Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2018. november 10. 
 

        Dobó Zoltán  
        polgármester 



 
 


