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  Alsóörs Község Önkormányzata 
  8226. Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. 

  Tel.:(87)447-192 

  Fax: (87)447-221 

    E. mail:hivatal@alsoors.hu 

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018. május 3-i ülésére 

 

Tárgy: Vis Maior Pályázat 

 

 

2018. március végétől április közepéig több alkalommal intenzív, 

nagy mennyiségű csapadék eláztatta a Fő utca (752 hrsz) nyugati 

oldalán lévő 727 hrsz-ú ingatlan fölötti támfalat, amely április 

19-én kidőlt, vöröskő és föld folyt be a telekre. A támfal 

magassága 3 méter. április 20-án statikus szakemberrel helyszíni 

szemlét tartottunk, javaslata alapján elhárítottuk a 

balesetveszélyt. A Fő utca egyik forgalmi sávját szalagozással 

lezártuk. A szükséges felméréseket elvégeztük. 

 

A szakértői anyag alapján, szükséges az omlás környezetében 

található évszázados üregek tömedékelése és csapadékvíz 

bejutásának megakadályozása. Az összeállított költségvetés 

alapján a kár helyreállításának költsége bruttó 11.887.200 Ft. 

 

Önkormányzatunknak a költségek 10 %-át kell önerőként 

biztosítania, azaz bruttó 1.188.720 Ft-ot. Támogatási igényünk a 

vis maior tartalékból bruttó 10.698.480 Ft. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Alsóörs, 2018. április 26. 

 

 

 

        Hebling Zsolt 

        polgármester 
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…/2018. (V.3.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

vis maior tartalék terhére támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: pince-partfal helyreállítása 

A káresemény helye: 8226 Alsóörs, Fő utca (hrsz. 727)  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül) Ft 

 

1.188.720 Ft 10 

Biztosító 

kártérítése Ft 

 

0 0 

Egyéb forrás Ft 

 

0 0 

Vis maior igény Ft 

 

10.698.480 Ft 90 

Források összesen Ft 

 

11.887.200 Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségbecslés alapján) tervezett 

összköltsége 11.887.200 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

részben tudja biztosítani. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi. 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

biztosítással nem rendelkezik. (a káreseménnyel kapcsolatosan az 

adott ingatlanra biztosítás nem köthető) 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem 

igényelt. 

- A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetésében 

biztosítja. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a károsodott 

ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 


