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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya térségében 2018. augusztus 30 - 2018. szeptember 3. közötti időszakban heves 

záporok és zivatarok estek. Ezekben a napokban nagy mennyiségű csapadék hullott a térségben. 

Az intenzív esőzések által a település egyes részein fekvő murvás útjait elmosta az eső. A vihar 

következtében jelentős elfolyások és kátyúk keletkeztek, több helyütt károsodott a csapadékvíz 

elvezető árok is.   

A esőzések által az alábbi utcák érintettek: 

- Szenti I. utca 2504 hrsz, 

- Damjanich utca 1812 hrsz, 

- Orgona utca 2598 hrsz, 

- Radnóti Miklós utca 1753 hrsz, 

- Csaba utca 1790 hrsz 

- Veszprémvölgyi utca 1861 hrsz 

 

Az utak jelen állapotban baleset veszélyesek, közlekedésre csak kiemelt figyelemmel alkalmasak. 

A balesetveszély közvetlen elhárítása megtörtént, az utak helyreállítása, újra tömörítése és a 

vízelvezetők helyrehozása szükséges. 

 

A helyreállítási munkálatok költségeinek megtérítése érdekében, a káresemény bejelentésre került 

önkormányzatunk biztosítójához. Válaszlevelében a biztosító azt jelezte, hogy kárigényünket nem 

fizeti ki, mivel az esemény vis maior kárnak minősül.  

A biztosítóhoz történő bejelentéssel párhuzamosan 2018. szeptember 7-én vis maior káreseményt 

jelentettünk be a Magyar Államkincstár felé. 

A bejelentését követően 2018. szeptember 19-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a 

Katasztrófavédelem szakemberei is megvizsgálták a keletkezett károkat, melyről jegyzőkönyvet 

vettek vel.  

A vis maior támogatás igénybe vétele érdekében, szükséges független szakértő nyilatkozata a 

károkról és azok helyreállítási költségéről.  

Az elkészült szakértői nyilatkozat szerint a helyreállítás keretében szükséges a csapadék által vitt 

és lerakott hordalék eltávolítása, majd a felület fellazítása. Ezt követően az út felületét újra fel kell 

tölteni kővel és azt tömöríteni, az eredeti szintet visszaállítani. Végül  az út menti padkákat kell 

helyre állítani.   

Az önkormányzatunk által felkért szakértő költségbecslése alapján a helyreállítási költségek 

összesen 26.884.185 Ft, melyből 90%-ot támogatási intenzitás mellet 26.884.185 Ft vis maior 

támogatásra adjuk be igényünket és e mellet, önkormányzatunk 2.688.419 Ft önerőt biztosít a 2018. 

évi költségvetésében jóváhagyott általános tartalék terhére.  

Kérem javaslatom tanulmányozását határozat meghozatalát.  

 

Matolcsy Gyöngyi 

     polgármester 
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HATÁROZAT JAVASLAT 

 

Kivonat 

 

……./2018. (…….) sz. önkormányzati határozat 

 

A Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis 

maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Balatonakarattya térségében 2018. augusztus 30 - 2018. szeptember 

3. közötti időszakban heves záporok és zivatarok estek. Az intenzív esőzések által a település 

murvás útjai kimosódtak, vízmosásossá váltak, továbbá több helyütt károsodott a csapadékvíz 

elvezető árok is.  

 

A káresemény helye  

- Balatonakarattya  Szenti I. utca   2504 hrsz, 

- Balatonakarattya  Damjanich utca   1812 hrsz, 

- Balatonakarattya  Orgona utca   2598 hrsz, 

- Balatonakarattya  Radnóti Miklós utca 1753 hrsz, 

- Balatonakarattya  Csaba utca   1790 hrsz 

- Balatonakarattya  Veszprémvölgyi utca 1861 hrsz 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

2.688.419 Ft 10%  

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény  24.195.419 Ft 90%  

Források összesen  26.884.185 Ft 100% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 26.884.185 - Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

 

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

 

 A károsodott épület (ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 

 

Balatonakarattya Szenti I. utca 2504 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítás és fenntartás) 

Balatonakarattya  Damjanich utca 1812 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítás és fenntartás) 

Balatonakarattya  Orgona utca 2598 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítás és fenntartás)  
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Balatonakarattya  Radnóti Miklós utca 1753 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítás és fenntartás) 

Balatonakarattya  Csaba utca 1790 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítás és fenntartás) 

Balatonakarattya  Veszprémvölgyi utca 1861 hrsz: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS (a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítás és fenntartás) 

 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság megnevezése Aegon Magyarország Zrt 

Biztosítási szerződés száma 78448 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 

 

*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 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 ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) számú 

Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja. 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

 


