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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Az előkészítésben közreműködött:  

Szászi Tamás osztályvezető 

 
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 út 4.) Dózsa György utca (473 hrsz.) 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 Régió 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.  

2020. január 14-én a belügyminiszter által kinevezett Pince- és Partfalveszély-Elhárítási 

Szakértői Bizottság helyszíni szemlét tartott.  

2020. január 29-én a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes 

területi szervének képviselőjéből és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjéből álló 

bizottság is helyszíni szemlét tartott.  

 

Mindkét bizottság elismerte a vis maior helyzet tényét. 

 

Az Önkormányzat egy független szakértővel a műszaki szakértői véleményt készíttetett el, 

amely minden esetben a benyújtott vis maior kérelem részét képezi. Az elkészült szakértői 

vélemény is alátámasztja, hogy a közterület védelme érdekében stabilizációs munkák elvégzése 

vált szükségessé. A szakértő az elvégzendő kármegelőzési munkák összköltségét bruttó 8.074. 

660 Ft.-ban határozta meg. 

2020. február elején újabb földmozgások miatt az érintett pince és támfal ideiglenes 

megtámasztását kellett elrendelni. 

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rendelet 5. § (1) b) pontja értelmében: 
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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. 

 

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, 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 (ezt majd az elfogadott költségvetési rendelettel igazolni 

szükséges), így 90%-os intenzitással igényeltünk támogatást. (1.000 Ft-ra kerekítve szükséges 

megadni a támogatási igényt.) 

 

A forrásösszetétel az alábbiak szerint alakul: 

 

 

A vis maior pályázat benyújtásához önerőként biztosítani kell a helyreállítási költség 10%-át, a 

fentiek figyelembevételével 807.466 Ft.-ot.  

 

Mivel a támfal állapota veszélyezteti a Dózsa György utca és az alatta lévő közművek 

működését, javaslom a vis maior pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítását. 

 

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a vis maior pályázatot benyújtottuk, azonban még 

szükséges a képviselő-testület további döntése. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Képviselő-testületének       /2020. (II. 26.) határozata 

Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás 

érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124) 

 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

ebr azonosító: 473 124 

 

2.  A káresemények helyszínei és megnevezése:  

Aszód, Széchenyi út 4. (475 hrsz.) és Dózsa György utca (473 hrsz.)  

Aszód Széchényi út és Dózsa György utca által határolt 475 helyrajzi számú ingatlan 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
807 660 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 7 267 000 Ft 90 

Források összesen 8 074 660 Ft 100 
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(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. 

 

3. A káresemények elhárításának forrásösszetétele: 

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 8.074.660.- Ft, 

melynek fedezetét melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

 

4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázat benyújtásához 

a szükséges önerőt 807.660.- Ft összegben az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében biztosítja. 

5. Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

6. 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  

 Az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen 

meghaladja, saját erőből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 

 Képviselő testület a vis maior esemény helyreállítására vonatkozó saját forrást Aszód 
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe betervezi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti igénnyel 
kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Aszód, 2020. február 19. 

 

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 

Határidő: folyamatos 

 Dr.  Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 
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