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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére: 

Döntés Vis Maior pályázat benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2020. augusztus 15-én a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék károkat okozott a 

település több részén. A keletkezett károk helyreállítására, a korábbi káreseményekhez 

hasonlóan most is Vis Maior igényt jelentettünk be, mely után a szakhatóságok helyszíni 

szemlét tartottak. A helyszíni szemle során megállapított károk helyreállítására a szakértő 

elkészítette a szakértői nyilatkozatot, ami alapján tudjuk benyújtani a Vis Maior pályázatot. A 

pályázat benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 28. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a károk helyreállítására vonatkozó Vis Maior 

pályázat benyújtásához szükséges alábbi határozatot fogadja el: 

 

        

…/2020. (IX.24.) számú határozat 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 2020. év augusztusi rendkívüli időjárás miatt kialakult havária 

helyzet utáni helyreállítás 

Helye: Mogyoróbánya Község közigazgatási területe (Orgona utca 562 hrsz; Orgona utca 716 

hrsz; Vincellér tér 565/33 hrsz; Települési vízfolyás 509 hrsz) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés:       2020. év    %   

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)     1.887.284,- Ft                    10 % 

Biztosító kártérítése          0,- Ft           0 % 

Egyéb forrás           0,- Ft           0 % 

Vis maior támogatási igény                          16.985.551,- Ft         90 % 

Források összesen:                18.872.835,- Ft       100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 18.872.835,- Ft 

- melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

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

arra biztosítás nem köthető. 



 

Így a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 

Az önkormányzat 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 testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.29.) számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


