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ELŐTERJESZTÉS
Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás
érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124)
Tisztelt Képviselő-testület!
2020. január 6-án az Aszód Széchényi út és Dózsa György utca által határolt 475
helyrajziszámú ingatlan (2170 Aszód, Széchenyi u. 4.) Dózsa György utca felőli végén lévő, az
utca alá benyúló pince tégla boltozatának egy része beszakadt és a felette lévő földdel együtt
beomlott. A pince bejárata előtt húzódó támfal kihasasodott, veszélyessé vált, annak újjá építése
is szükséges. A kialakult helyzet veszélyezteti az Aszód Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Dózsa György utcát és a környezetében található közművek (víz, szennyvíz,
gáz) állapotát. A gépjárművekkel való közlekedés és a lakossági szemétszállítás az utcában
veszélyessé vált. A Dózsa György utca érintett szakaszát részlegesen le kellett zárni. Zöld Híd
B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történt egyeztetés
alapján a hulladékbegyűjtést végző gépjárművek a veszélyes szakaszt kikerülik.
A káreseményt vis maior jellege miatt január 8-án jelentettük az ezzel a céllal üzemeltetett
ebr42-es felületen. A helyszínre hívott független szakértő a helyreállítás költségeit 15-16 millió
Ft körüli összegre becsüli.
2020. január 14. a belügyminiszter által kinevezett Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői
Bizottság helyszíni szemlét tartott. A szemlén a vis maior helyzet tényét elismerték.
A bejelentéstől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat
székhelye szerint illetékes területi szervének képviselőjéből és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviselőjéből álló bizottság is helyszíni szemlét tart.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) 5. § (1) b) pontja értelmében az igényelhető és megítélhető
támogatás maximális mértéke a védekezési költségek pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás
esetében felmerülő helyreállítási költségek támogatására vonatkozó vis maior pályázat esetén
az elismert költségek 70%-a.
A Rendelet 5. § (2) c) pontja értelmében a helyi önkormányzat - a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítést kivéve - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a
helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet,
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továbbá a miniszter az alaptámogatási mértéknél magasabb, de legfeljebb a helyreállítási,
védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha
a helyi önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen
meghaladja, feltéve, hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti
vagy időjárási csapások következményeként alakult ki.
Mivel az esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki, és mivel az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, így 90%-os intenzitással igényeltünk támogatást.
A vis maior pályázat benyújtásához önerőként biztosítani kell a helyreállítási költség 10%-át,
azaz az előzetes költségbecslés alapján 1,5 – 1,6 millió forintot. A helyreállítás pontos
összegének megállapításához és vis maior pályázatunk véglegesítéséhez szükség lesz független
szakértői vélemény elkészítésére. A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel indokolt
haladéktalanul a vis maior pályázat benyújtásának folyamatának megkezdése.
Mivel a támfal állapota veszélyezteti a Dózsa György utca és az alatta lévő közművek
működését, javasoljuk a vis maior pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítását.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (I.22.) önkormányzati határozata Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca
határán húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Aszód,
Széchenyi út 4. (475 hrsz.) és Dózsa György utca (473 hrsz.) határán lévő támfal
helyreállítása érdekében vis maior pályázat benyújtásának megkezdését.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támfal helyreállításának becsült
költségét 16 millió Ft-ban határozza meg.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázat benyújtásához
a szükséges önerőt 1.600.000 Ft összegben az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe
betervezi.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vis
maior pályázat benyújtásához szükséges szakértői vélemény beszerzésére.
5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Polgármestert, hogy a soron
következő képviselő-testületi ülésen számoljon be a vis maior pályázat helyzetéről.
Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy:
A káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott út az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálja.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik
 Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni
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 az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen
meghaladja.
 Képviselő testület a vis maior esemény helyreállítására vonatkozó saját forrást Aszód
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe betervezi.
Aszód, 2020. január 16.
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