
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

a 18143-05007 hrsz.-ú Ózd, Domb u. 12-15. előtti partfal helyreállítási munkálataira 

benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2020. november 4. 



1. Előzmények: 

 

2020. szeptember 30-án a Domb utcai magaspart felső szakaszán 30 m hosszban a rézsű az út 

mellett megcsúszott, az út kb. 45 m hosszban öv- szerűen összerepedezett és lesüllyedt. A 

suvadás jellegű felszínmozgás összesen mintegy 45 m hosszban keletkezett. A közel 12-15 m 

magas partfal peremén az út melletti fák és cserjék megdőltek, a telefon oszlop elbillent. Az út 

űrszelvényében lévő víz- és gázvezetéket a suvadási mozgás meghúzhatta. 

 

A Domb utca egyetlen feltáró útja a partéli lakóterületnek, az út leszakadása esetén kb. 20 db 

lakóingatlan válna megközelíthetetlenné. Emiatt fontos a közút és az abban vezetett 

közművek védelme érdekében a suvadás mielőbbi szakszerű stabilizációja.  

 

A létesítmények károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítási javaslatának rövid 

ismertetése: 

Lesuvadt partfal stabilizációja 

A 45 m hosszban lesuvadt, partfal felületéről a laza, fellazult, szeletelődött talaj-anyagot, 

cserjéket, kibillent, kidőlt fákat le kell termelni, ki kell vágni. A bevágási partfalat 

ideiglenesen hátra- kötött hézagos dúcolattal kell kidúcolni. 

 

A földmunka 45 m hosszban kb. 16 m3/fm, mélyásó szerelékes munkagéppel végezhető.  

 

A partfal élébe létesített kidúcolt, 5 m mély fúrt vb. cölöp- párra letámasztott alaplemezre 

épített vasbeton szögtámfal építendő, követve a közút lejtését. Az előre- hátra „kitalpaló” alap 

alatt 15-25 cm zúzottkő talajcsere szükséges. 

 

A támfal felmenő szerkezet 4 m magas, v= 40 cm vastag, vasbeton fal két soros hálós 

vasalással. Mivel a csúszólap mélysége miatt a cölöpsor nem méretezhető befogott cölöpként-

ezért az állékonysági stabilitást egy sorban 3 m-enként (méretezendő!) befúrt és 

hagymásítással beragasztott injektált feszített horgonysor biztosítja. A támfal mögött alul 

hátszivárgó és vízkivezető csősor -, felül cementtel stabilizált háttöltés készül. A fedlap feletti 

és a támfal alatti padka- területeket lejtésben kialakítva füvesíteni kell. 

A támfal tetején balesetvédelmi korlátot kell elhelyezni. 

 

Közút és padka helyreállítása  

A lesüllyedt, megrepedt és eldeformálódott-, illetve a várhatóan az építés közben további 

károsodásokat szenvedő aszfalt burkolatos közút elbontandó a sérült padkával együtt. Az utat 

vápás szelvénnyel (út- és vízelvezető funkció) javaslom helyreállítani. 

 

Az útpadkát 150 cm szélességgel tömörített cementtel stabilizált zúzalékból, az út felé lejtetve 

javasolt helyreállítani.  

 

Alsó rézsű helyreállítása 

A támfal alatti rézsű laza részét le kell termelni. A repedéseket saját anyaggal be kell tölteni, a 

felületet meg kell tömöríteni. Ezután kb. 3:4 hajlású rézsűt humuszterítés után füvesíteni kell. 



Az erózió ellen kókusz- matracos terítést kell készíteni. A felületre honos kúszó cserjék is 

telepíthetőek.  

 

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 műszaki szakértői költségbecslése alapján bruttó 64.590.930 ,- Ft, 

melyből a saját forrás összege 6.459.093,- Ft és a támogatási igény 58.131.837,- 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. október 1-jén bejelentését megtette az ebr42 

Önkormányzati információs rendszeren keresztül. A Belügyminisztérium Pince- és 

Partfalveszély-elhárítási szakértői bizottságának munkatársai a helyszíni szemle során a 

keletkezett kárt a 2. veszélyeztetettségi kategóriába sorolták – „A földtani környezet 

tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem 

más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek de 

kiváltásuk megoldható”  A veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet támogatták.  

A káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szervek képviselői 

2020. október 29-én elkészült jegyzőkönyve szerint a Belügyminisztérium jegyzőkönyvében 

foglaltak az irányadóak. A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető.  

 

 

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. (XI.04.) határozata 

az ózdi belterületi 18143-05007 hrsz.-ú, Ózdon a Domb u. 12-15. előtti partfal 

helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

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: partfal-suvadás, helye: 3600 Ózd, Domb u. 12-15. előtt, ózdi 

belterületi 18143-05007 hrsz 

3. A káresemény helyreállításának forrásösszetétele: 

Megnevezés Bruttó költség (Ft) Arány (%) 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

6.459.093,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior támogatási 

igény 

58.131.837,- Ft 90% 

Források összesen 64.590.930,- Ft 100% 

 

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

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

64.590.930,- 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 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 – Egyéb célokra képzett tartalék 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. november 10. (vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül) 

 


