
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

Vis Maior támogatás igénylésére a 7364 hrsz.-ú Lomb út mellett lévő támfal helyreállítási 

munkálataira vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2020.október 8. 



1. Előzmények: 

 

Az 1900-as évek elején épült Kisamerika és Nagyamerika lakókolónia. A Lomb út 

gyűjtőútként szolgál a két területen élők számára. Az infrastruktúra fejlődése, a modernizáció, 

a gépjárműforgalom, valamint a lakosság létszámának növekedése szükségessé tette járdák, 

aszfaltos utak és egyéb közművek kiépítését. A Kisamerika sor és a Lomb út közötti nagy 

szintkülönbség között egy teraszos rézsű került kialakításra. 

 

A növekvő igényeket figyelembe véve a rézsű teraszára járda épült, az alsó rézsű terméskő 

burkolatot kapott. A telefonhálózat kiépítése a rézsűbe, míg a csapadékvízelvezetés a támfal 

aljában épült meg. 

 

A megépítéstől eltelt hosszú idő alatt a két utca csapadékvíz elvezető hálózatának lehetséges 

meghibásodása és az utólagos egyéb közműépítések következtében az elfolyó vizek 

alámosták a támfalat. Az alámosások helyén a támfal több helyen megrepedt, egy része 

beszakadt, megroskadt, a járda széle több helyen megsüllyedt. Az utóbbi idő csapadékos 

időjárása tovább rontott a támfal és a járda állékonyságán, mely következtében életveszélyes 

helyzet alakult ki és a járdát le kellett zárni. A támfalat és a járdát teljes hosszában át kell 

építeni. 

 

A tervezett helyreállítás során a terméskő támfal helyett gyeprácsköves támfal épülne, a járda 

bontása után aszfalt burkolatú járda készül kétoldali szegélykő lezárással. Az érintett 

csapadékvíz hálózat felújítása jelenleg kivitelezés előtt áll. 

 

2.  VIS MAIOR támogatás háttere, támogatást igénylők köre,  

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a vis maior támogatás felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

határozza meg a támogatás igénybevételének lehetőségeit. 

A Rendelet hatálya a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatása fejezetében szereplő 3. melléklet III. „Vis maior támogatás” alcím előirányzatára 

terjed ki.  

A Rendelet alapján a Belügyminisztérium támogatást nyújthat az önkormányzatoknak: 

 

- az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély 

bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak 

részbeni vagy teljes támogatására, valamint  

- a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló 

vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, 

építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam 

tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, 

előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk 

helyreállításának részbeni támogatására.  



A rendelet a helyi önkormányzatok részére támogatható kérelmek közt sorolja az 

önkormányzati tulajdonban lévő építmények esetében a pince- vagy partfalomlás, 

földcsuszamlás események helyreállítását. 

 

3. Támogatás mértéke, benyújtása, döntéshozatala 

 

A helyi önkormányzat által az alapesettől eltérően igényelhető és megítélhető támogatás 

maximális mértéke legfeljebb az elismert helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának 

megfelelő mértékű támogatás, ha az önkormányzat, - mint Ózd estében is- a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet 

mellékletében szerepel. 

 

A helyreállítási munkálatok előzetesen becsült költségigénye bruttó 6.200.000,- Ft, melyből a 

saját forrás összege 620.000,- Ft és a támogatási igény 5.580.000,- Ft.  

A támogatás igénylésének feltétele, hogy a támfal károsodásának bejelentést követő 40 napon 

belül a pályázati adatlap benyújtásra kerüljön.  

A támogatási igényekről a Belügyminisztériumba való beérkezést követő 90 napon belül – 

amennyiben szükséges, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító 

szerv szakmai javaslatának kikérésével – a miniszter dönt. 

 

 

Ózd Város Önkormányzata 2020. szeptember 14-én bejelentését megtette az ebr42 

Önkormányzati információs rendszeren keresztül. Másnap, 2020. szeptember 15-én a 

Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási szakértői bizottságának munkatársai 

helyszíni szemlét tartottak, akik a veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet 

támogatták.  

A káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szervek képviselői 

október hónapban még további helyszíni ellenőrzést fognak tartani.  

 

 

Javaslat: 

Fentiek alapján javaslom a vis maior támogatás igénylésének mielőbbi beadását.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2020. (X.08.) határozata 

Vis Maior támogatás igényléséről 7364 hrsz.-ú Lomb út mellett lévő támfal 

helyreállítási munkálataira vonatkozóan 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

2. A káresemény megnevezése: támfalkárosodás, helye: 3600 Ózd, Lomb utca 1. számmal 

szembeni támfal, hrsz: 7364 

3. A káresemény helyreállításának forrásösszetétele: 

Megnevezés Bruttó költség (Ft) Arány (%) 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

620.000,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior támogatási 

igény 

5.580.000,- Ft 90% 

Források összesen 6.200.000,- Ft 100% 

 

4. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 

a.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 

6.200.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

b.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az 

önkormányzat tulajdonát képzi. 

c.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

d.) Az adott káreseményre biztosítási összeget Ózd Város Önkormányzata nem igényelt. 

e.) Ózd Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlan a költséghatékony és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

f.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét Ózd Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet K513. 

Tartalékok - Általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

g.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

Felelős: a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért:      

Polgármester 

Határidő: 2020. október 24. (vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül) 

 


