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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

2015. augusztus 17-én történt hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló esőzés következtében
keletkezett károk helyreállítására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény, valamint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján.
A rövid időn belül többször is ismétlődő viharos időjárás miatt egyes önkormányzati tulajdonú
hegyi utak járhatatlanná váltak. Az özönvíz-szerű lezúdulás következtében felületi problémák,
süllyedések keletkeztek, melyek ellehetetlenítették a lakott területek megközelítését. Ezeken a
területeken a közlekedés nem volt biztosítható, szükségessé vált a felmerült károk
helyreállítása, amely az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja.
A vis maior támogatást a következő utak helyreállítására igényeltük: Tapolca 6182 hrsz
(Véndek-hegy), Tapolca 0576/1 hrsz (Diszel), Tapolca 0550 hrsz (Diszel), Tapolca 0559 hrsz
(Diszel), Tapolca 0560 hrsz (Diszel), Tapolca 0553 hrsz (Diszel), Tapolca 0554 hrsz (Diszel),
Tapolca 0481/6 hrsz (Diszel), Tapolca 0566 hrsz (Diszel), Tapolca 0581 hrsz (Diszel), Tapolca
0486 hrsz (Diszel), Tapolca 0562 hrsz (Diszel), Tapolca 0477/1 hrsz (Diszel), Tapolca 6562/1
hrsz (Szent György-hegy), Tapolca 6754 hrsz (Szent György-hegy)
Az érintett utakon a balesetveszély elhárítási munkák befejeződtek, az eredeti állapotok
visszaállítása folyamatban van.
A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet értelmében legkésőbb a vis maior esemény bekövetkeztét
követő 7 napon belül kell jelezni a támogatási igényt az erre a célra kialakított Ebr42
elektronikus rendszeren keresztül. Támogatást kizárólag a káresemény előtti állapotok
helyreállítására lehet igényelni, fejlesztési célra nem.
Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az
elismert költségek 70%-a. Az alapesettől eltérő igényelhető és megítélhető támogatás
maximális mértéke legfeljebb az elismert a helyreállítási költségek 90%-ának megfelelő
mértékű támogatás, ha az önkormányzat

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy
b) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy
a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki.
A pályázatban ez utóbbi b) pont alapján 90%-os támogatási igény került benyújtásra.
Az igénylést követően a pályázóknak 40 nap áll rendelkezésre a pályázatot papír alapon
benyújtani, melynek kötelező mellékleteit a rendelet tételesen felsorolja.
A pályázat kötelező mellékletei [4. § (3) bekezdés]
1) az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített, kitöltött és lezárást követően kinyomtatott
pályázati adatlap
2) a vis maior eseményhez kapcsolódó költségeket alátámasztó, a számvitelről szóló törvénynek
alakilag és tartalmilag megfelelő, a helyi önkormányzat nevére és címére kiállított számlák,
számviteli bizonylatok, vállalkozói szerződések, megrendelések hiteles másolata,
3) a helyi önkormányzat belső szabályzatában meghatározott módon igazolt teljesítésigazolások
hiteles másolata,
4) a vis maior eseményhez kapcsolódóan elvégzett munkálatok esetén a számlához, számviteli
bizonylathoz kapcsolódó, a munkálatok elvégzéstől számított 24 órán belül kiállított gépjármű
menetlevél, fuvarlevél, mázsajegy, gépüzemnapló, szállítólevél vagy más alapbizonylat másolata,
5) gazdasági társaság vagy más jogi személy által szolgáltatás nyújtásról kiállított számla,
6) az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlaösszesítő,
7) a település, településrész térképe helyrajzi számmal és a vis maior eseménnyel érintett helyszín
feltüntetésével,
8) a képviselő-testület határozata arról, hogy
8a) saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani,
9) a bejelentett károkról készített színes fotódokumentáció elektronikus vagy nyomtatott formában,
képaláírásokkal az ábrázolt helyszínek beazonosíthatósága érdekében,
10) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét tartalmazó 2. melléklet
szerinti tájékoztatója,
11) a 3. melléklet előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét tartalmazó A) része,
12) az 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti magasabb mértékű támogatás igénylése esetén a helyi
önkormányzat költségvetési rendelete,
l3) a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg
benyújtott-e pályázatot,
14) a miniszter által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a
bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok,
15) a károsodás tárgyához igazodó, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara szakértői
névjegyzékében szereplő műszaki szakértő, vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett
igazságügyi szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepelő műszaki szakértő által készített
nyilatkozat, amely tartalmazza
15a) a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait,
15b) a károsodott építmény általános jellemzését - építés éve, legutóbbi felújítás dátuma,
karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és időpontját),
építés technológiája stb. -,
15c) utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó
nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát,
továbbá milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez),
15d) az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a
helyreállítás költségeinek tételes bemutatását,
16) a képviselő-testület határozata arról, hogy
16a) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
16b) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
16c) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja,
16d) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése szerinti
értékkövető biztosítás megkötését,
17) a helyi önkormányzat
17a) tulajdonában lévő építmény esetén elektronikus tulajdoni lap, illetve
17b) vagyonkezelésben lévő épület esetén a vagyonkezelői szerződés
másolata,

18) műszaki szakértő tekintetében
18a) annak igazolása, hogy a műszaki szakértő a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész
Kamara szakértői névjegyzékében vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett igazságügyi
szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepel, és
18b) a helyi önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt
független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől
(pályázati formanyomtatványon).

A károk pontos becslésének és a várható költségek kalkuláláshoz műszaki szakértőt kér fel az
önkormányzat, aki a fenti feltételeknek megfelel, és kiadmányozhatja a pályázat kötelező
mellékletét képező műszaki szakértői nyilatkozatot.
A támogatási igény bejelentését követően minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül a területileg illetékes megyei kormányhivatal által koordinált bizottság helyszíni
vizsgálatot végez. Az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes megyei
kormányhivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szükség szerint a területileg
illetékes megyei kormányhivatal felkérése alapján - utakban, kompokban, hidakban keletkezett
károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselője.
Az előzetes helyszíni vizsgálat lefolytatásáról a jegyzőkönyv elektronikusan – az ebr42
rendszerben – kerül kiállításra.
A támogatás igénylését Tapolca Város Önkormányzata 2015. augusztus 24-én rögzítette az
ebr42 rendszerben, 90%-os támogatási intenzitással, 23.000.000,- Ft helyreállítási
összköltséget megjelölve.
A pályázati eljárás során támogatást csak a számlával, szerződéssel és a műszaki szakértő által
igazolt helyreállítási költségekre ítélnek meg. Az előzetesen kalkulált igény műszaki szakértő
nélkül megállapított becslésnek tekintendő, a költségek pontos összege az előterjesztés
készítésekor még nem áll rendelkezésre.
2015. szeptember 14-én 9.30 órakor érkezik a területileg illetékes megyei kormányhivatal által
koordinált bizottság helyszíni ellenőrzés lefolytatása céljából, mely során felmérik a támogatási
igény megalapozottságát.
A műszaki szakértő segítségével kalkulált tételes költségösszesítő a testületi ülés időpontjára
készül el. Ez utóbbi indok miatt a határozati javaslatban a támogatás és az önerő összege nem
szerepel.
A határozati javaslat a pályázat kötelező melléklete, amely a pályázati útmutatóban található
formanyomtatvány mintájára készült a releváns adatokkal.
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, 2015. augusztus 17-i esőzés.
A káresemény helye: Tapolca 6182 hrsz (Véndek-hegy), Tapolca
0576/1 hrsz (Diszel), Tapolca 0550 hrsz (Diszel), Tapolca 0559 hrsz

(Diszel), Tapolca 0560 hrsz (Diszel), Tapolca 0553 hrsz (Diszel),
Tapolca 0554 hrsz (Diszel), Tapolca 0481/6 hrsz (Diszel), Tapolca
0566 hrsz (Diszel), Tapolca 0581 hrsz (Diszel), Tapolca 0486 hrsz
(Diszel), Tapolca 0562 hrsz (Diszel), Tapolca 0477/1 hrsz (Diszel),
Tapolca 6562/1 hrsz (Szent György-hegy), Tapolca 6754 hrsz (Szent
György-hegy)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2015. év

%

……Ft

Biztosító kártérítése

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

……..Ft

Források összesen

……..Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége _________________ Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A káreseménnyel érintett utak Tapolca Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó
ingatlanok.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó ……………..,- Ft,
azaz ……………………. forint összegben biztosítja Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2.
Céltartalék és 14. melléklet, B. Városüzemeltetés, 3 Dologi kiadások,
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése elnevezésű előirányzata terhére.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a
költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2015. szeptember 10.

Dobó Zoltán
polgármester

