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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 5-én tartandó 

rendkívüli ülésére Vis maior pályázat benyújtása tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás településen a 2021. május 23-i hirtelen lezúduló esőzés a település több útján 

károsodást okozott.  

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások támogatást igényelhetnek a 

központi költségvetésből, ha előre nem látható természeti, vagy más eredetű veszély miatt (pl. 

árvíz, belvíz, földrengés, vihar) az önkormányzati kötelező feladatot ellátó épületben, 

építményben kár keletkezik, vagy védekezés válik szükségessé. A központi költségvetés a 

káreseménnyel összefüggő károk helyreállításának részbeni, illetve a szükséges védekezési 

költségek részben vagy teljes támogatására szolgál. 

 

A káreseményt bejelentésre és rögzítésre került (Lőtéri utca, Cseresznyés u., Bem u. és Jókai 

u.) majd helyszíni szemlét követően a Jókai utca helyreállítását engedélyezték az alábbiak 

szerint: 

 

saját forrás:  435.108,-Ft (10%) 

támogatási igény:    3.908.000,-Ft 

 

 

Fentiek alapján az alábbi határozat javaslat elfogadását javaslom: 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy VIS 

MAIOR pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiak alapján: 

 

A káresemény megnevezése: Gyenesdiás Jókai utcai (87 hrsz) útkárosodás   

Helye: Gyenesdiás Jókai utcai (87 hrsz) 

EBR: 528 281 

 

 

 

 

 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés            2021. év % 

Saját forrás (Biztosítási 

összeg nélkül) 435 108 Ft 

10,00% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás 0 Ft 0% 

Vis maior támogatási 

igény          3 908 000 Ft 

90,00% 

Források összesen 
         4 343 108 Ft  

   

 100,00% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 4 343 108 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja (10 %) biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 

A   Gyenesdiás Jókai utcai (87 hrsz) útkárosodás belterületi közutat, veszélyeztet, a belterületi 

közutak fenntartása kötelező önkormányzati feladat. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 

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 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletben biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

 

Gyenesdiás, 2021. július 2. 

 

 

 

            Gál Lajos 

         polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Czibor Zoltánné jegyző 

 

Törvényességi ellenjegyzés:         Czibor Zoltánné 

          jegyző 


