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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Vis maior pályázat benyújtása 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  dr. Németh Mária Anita jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport 
 Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető  
 Kasza Veronika városüzemeltetési ügyintéző 
 
Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
    
Meghívandók: - 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
2018.09.04-én a délelőtti órákban nagy mennyiségű (70-80 mm közötti) hirtelen lezúduló 
csapadék érkezett Tapolca városra és annak külterületi útjaira is. A Tapolca Város 
Önkormányzata tulajdonában álló 2152/5 hrsz-ú strandi járda melletti gyalogos hidat, és 
annak pillérjeit oly mértékben megrongálta az özönvíz, hogy a helyreállítását minél hamarabb 
meg kell kezdeni, hiszen a járda az országos közút mellett húzódik, és ha a hidat 
balesetveszély miatt le kellene zárni, akkor a gyalogosforgalom csak a közúton tudna a 
Szentkúti ér felett áthaladni, amely fokozottan balesetveszélyes.  
 
A rövid időn belül többször is ismétlődő viharos időjárás miatt egyes önkormányzati 
tulajdonú hegyi utak is járhatatlanná váltak. Az özönvíz-szerű lezúdulás következtében 
felületi problémák, süllyedések keletkeztek, melyek ellehetetlenítették a külterületi lakott 
ingatlanok megközelítését. Ezeken a területeken a közlekedés nem volt biztosítható, 
szükségessé vált a felmerült károk helyreállítása, amely az önkormányzat teljesítőképességét 
jelentősen meghaladja.  
 
A keletkezett károk helyreállítására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz a Magyarország 2018. 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 vis maior támogatást a következő önkormányzati utak helyreállítására igényeltük:  

- Szent-György hegyen: 6754 hrsz, 6722 hrsz, 6700 hrsz, 6681 hrsz, 6689 hrsz, 6562/1 hrsz 
és a 6564 hrsz.  

- Diszel városrész Csobánc hegyi oldalában: 0365 hrsz, 0366 hrsz, 4169 hrsz, 0566 hrsz, 
056 hrsz, 7257 hrsz és a 7307 hrsz.  

- Diszel városrész Hajagos hegyoldalban: 0560 hrsz, a 7307 hrsz, a 0562 hrsz és a 0489 
hrsz.  

- Véndek hegyen: 6113/1 hrsz, a 6182 hrsz, 0209 hrsz, 0109 hrsz, 0161 hrsz, 0157 hrsz és 
0188 hrsz.  

 
 
 



Az össz-helyreállítás minimális anyag-szükséglete a (az esőzés által levitt hordalék felhordása 
mellett) kb.: 750-800 m3 kőzúzalék, a gépi földmunkával javítandó útfelület kb.: 4500-4800 m2. 
A felsorolt utak mellett külterületi lakott ingatlanok vannak, melyeket a helyreállításig, ha van, 
akkor kerülő úton, ha nincs, akkor csak gyalogosan tudnak megközelíteni.  A balesetveszély 
elhárítása érdekében a vízmosások feltöltését zúzalékkal az esőzést követő napon megkezdte 
az önkormányzat, az eredeti állapotok visszaállítása folyamatban van. 
 
A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 melléklete többek között  

8) a képviselő-testület határozata arról, hogy 
8a) saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet  
nem tudja megoldani, 
l3) a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban 
vagy egyidejűleg benyújtott-e pályázatot, 
16) a képviselő-testület határozata arról, hogy 
16a) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik. 
 

A károk pontos becsléséhez és a várható költségek kalkuláláshoz műszaki szakértőt kér fel az 
önkormányzat, aki a jogszabályi kritériumoknak 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 2018. szeptember 07-én rögzítette az 
ebr42 rendszerben, 90%-os támogatási intenzitással. A várható összköltség: 12.278.750.- Ft 
az utakra és 317.500.- Ft a strandi híd helyreállításra, összesen tehát 12.596.250.- Ft (bruttó), 
melyből az önerő 10 %. 
 
 
 



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.  
2018. október 09-én 9.00 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 következő testületi ülés 
időpontjára készül el. Ez utóbbi indok miatt a határozati javaslatban a benyújtott támogatási 
igény és a 10%-os önerő összege szerepel.  
 
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:  
Tapolca 2152/5 hrsz.-ú híd, Utak esetében: Tapolca 6754 hrsz, 
Tapolca 6722 hrsz, Tapolca 6700 hrsz., Tapolca 6681 hrsz, Tapolca 
6689 hrsz., Tapolca 6562/1 hrsz., Tapolca 6564 hrsz., Tapolca 0365 
hrsz, Tapolca 0366 hrsz., Tapolca 4169 hrsz, Tapolca 0566 hrsz., 
Tapolca 056. hrsz., Tapolca 7257 hrsz., Tapolca 7307 hrsz., Tapolca 
0560 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 (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 12.596.250.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
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 minimális önerőt, de legfeljebb a kalkulált 
támogatási összeg 30%-ának megfelelő összeget, azaz bruttó 
3.778.875,- Ft, azaz hárommillió-hétszázhetvennyolcezer-
nyolcszázhetvenöt forintot Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Tapolca Város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) 
önkormányzati rendelete 12. melléklet B városüzemeltetés, közutak, 
hidak, járdák üzemeltetése jogcím előirányzata terhére biztosítja. 
 
 
 
 



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tapolca, 2018.szeptember 14. 

          Dobó Zoltán 
          polgármester 
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