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  Alsóörs Község Önkormányzat a  
  8226.  Alsóörs,  Endrődi  Sándor  u .  49 .  
  Te l . : (87)447-192  
  E.  mai l :h ivata l@alsoors .hu  

 

 

  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 22-i ülésére 
 

Tárgy: Vis Maior Pályázat 

Tisztelt Képviselő –Testület ! 

A vis maior esemény helyszíne Alsóörs, 752 hrsz-ú önkormányzati közút (Fő utca), ahol földcsuszamlás, 
pinceüreg beomlása történt. Valószínűsíthető, hogy a július 30-i esőzés során csapadékvíz jutott a 
burkolat alá. Az omlástól csőtörés keletkezett. Az üreg kb 40 m

3
-es. Fenti káreseményt 2022. augusztus 

4-én bejelentettük a Magyar Államkincstár felé. A bejelentéstől számított 40 napon belül be kell nyújtani a 
káreseménnyel kapcsolatos pályázatot, melynek része a pályázat önerejének biztosításáról szóló 
képviselő-testületi határozat is. A pályázat benyújtása megtörtént, a Képviselő-testületi határozat 
hiánypótlásként kerül benyújtásra. 

Tekintettel a fentiekre kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 

Alsóörs, 2022. szeptember 14. 
        Hebling Zsolt 
        polgármester 

 

…/2022. (IX.22.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior tartalék terhére támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: földcsuszamlás helyreállítása 
A káresemény helye: 8226 Alsóörs, hrsz.752  
 
A káresemény forrásösszetétele: 
          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) Ft 

1 386 533 Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft 0 0 

Egyéb forrás Ft 0 0 

Vis maior igény Ft 12 478 796 Ft 90 

Források összesen Ft 13 865 329 Ft 100 

 
- A károk helyreállításának (költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 13 865 329 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 2022. 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 


