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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 17-ei ülésére vis
maior támogatási igények benyújtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
2018. február és március hónapokban lehullott jelentős csapadékmennyiség következtében
Fegyvernek Város belvízi veszélyeztetettsége megnőtt. A csapadékvíz elszivárgása a talaj
felső rétegének telítettsége miatt akadályozott volt, valamint az összegyűlt csapadékvíz
mennyisége miatt a csapadékvíz elvezető rendszerek terhelése és telítettsége is megnőtt. A
bevezetett belvízmennyiség miatt a település belterületén áthaladó Büdöséri belvízcsatorna
vízszintje – a Büdöséri szivattyúk folyamatos üzemelése ellenére – kritikus szintre
emelkedett. A Büdöséri belvízcsatornából a belvíz beemelése a Büdöséri szivattyútelepen
keresztül történt a befogadó Alsóréti Holt-Tiszába. A jelentős mennyiségű beérkező belvíz
miatt a befogadó holtág vízszintje átlépte az üzemeltetési szabályzatban meghatározott
maximális tározási szintet is.
A kialakult belvízhelyzetre tekintettel 2018. április 04-én III. fokú belvízvédelmi készültség
került elrendelésre a Büdöséri belvízöblözet területére. A Tisza folyó áradása miatt a holtág
gravitációs ürítése nem volt biztosított, ezért az Alsóréti Holt-Tisza tározási kapacitásának
biztosítása érdekében 2018.04.04-én szükségessé vált az Alsóréti szivattyútelep beüzemelése,
mely során a beérkező belvíz átemelése történt a Tisza folyóba. A szivattyús átemelést
2018.04.26-ig 24 órás folyamatos üzemben végeztük, ezt követően a Tisza vízállása lehetővé
tette az Alsóréti zsilipek felnyitását és a holtág további ürítését gravitációs úton.
Fenti intézkedés hiányában a Büdöséri csatorna belterületi lakóingatlanokat veszélyeztetett
volna.
Fentieken túl a belvíz-védekezési munkákat tovább nehezítette a Büdöséri csatorna
vízszállítási kapacitásának csökkenése a mederszelvényben lévő jelentős mennyiségű
vízfolyási akadályok és feltöltődések miatt. A csatorna gyökérzónás iszaptalanításával
(0+000-1+300 szelvények között) az elvezető rendszer vízszállító kapacitása növelhető,
ezáltal a település belterületéről is gyorsabban levezethetővé válik az összegyűlt víz.
A Büdöséri szivattyútelepen beemelt nagy mennyiségű belvíz és a holtág magas vízállása
miatt a szivattyútelep területén a betonelemekkel védett parti rézsű megrongálódott,
megcsúszott, melynek következtében az érintett partszakasz kimosódása, beomlása
jelentkezett. A megrongálódott partszakasz további alámosódása veszélyeztette a
szivattyútelep működését, belvíz védekezési munkák elvégzését, ezért szükségessé vált a
megrongálódott szakasz helyreállítása.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm.
rendelet tartalmazza az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel,
helyreállítással összefüggő kiadások megtérítésére vonatkozó előírásokat.
A Korm. rendelet 3.§. (3) a.) pontja alapján mindkét vis maior esemény (belvízszivattyúzás,
csatornatisztítás és rézsű helyreállítás) bejelentése a helyi önkormányzatokért felelős
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miniszter által működtetett ebr42 rendszerben elektronikus úton megtörtént. Az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről és
a védekezési munkálatok szükségességéről a Korm. rendelet 3.§. (5) pontja szerinti adatlapot
kitöltötte. A Korm. rendelet 3.§. (6) pontja szerinti Megyei Kormányhivatal által összehívott
és koordinált bizottság az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytatta, melyről az előírt
jegyzőkönyvet kiállította.
A támogatás igénylését a vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül kell
benyújtani a területileg illetékes Államkincstár és a Kormányhivatal részére. A pályázat
kötelező melléklete a Korm. rendelet 4.§. (3) cf.) pontja alapján a képviselő-testület
határozata arról, hogy saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani.
A belvízszivattyúzáshoz kapcsolódó védekezés tárgyában bejelentett vis maior esemény
előzetesen becsült támogatási igénye a Korm. rendelet 5.§. (1) pontja alapján került
meghatározásra, mely az elismert költségek 70%-a.
Ezt követően belvízcsatorna tisztítás tárgyában bejelentett vis maior esemény előzetesen
becsült támogatási igénye a Korm. rendelet 5.§. (2) c.) pontja alapján került meghatározásra,
mely az elismert költségek 90%-a. (a miniszter az alaptámogatási mértéknél magasabb
mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha a helyi önkormányzat teljesítőképességét a
felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
………/2018.(V.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Vis Maior támogatási igény benyújtásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Fegyvernek
Város Önkormányzata a 2018. április 13. napján a településen kialakult vis maior
helyzettel kapcsolatosan felmerülő védekezési költségekre – vis maior támogatás
címen – támogatási igényt kíván benyújtani, saját erejéből a vis maior esemény
okozta helyzetet nem tudja megoldani.
2.) Káresemény megnevezése: Fegyvernek Város belvízzel veszélyeztetett belterületi
szakaszainak belvízmentesítése a Büdöséri- és az Alsóréti szivattyútelepek
beüzemelésével.
3.) A belvízvédekezésben érintett utcaszakaszok:
 Szent Vendel út 1845 hrsz. (1.072 m2),
 Szent Vendel út 1858 hrsz. (2.245 m2)
 Katona István út 1852 hrsz (5.185 m2)
4.) Káresemény forrásösszetétele:
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Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2018. év
572.000.- Ft
1.334.667.- Ft
1.906.667.- Ft

%
30
70
100

5.) A 30% mértékű önrészhez a saját forrást az önkormányzat a 2018. évi költségvetés
terhére biztosítja.
6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vis
maior támogatási igény benyújtására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
4.) Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
5.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. május 16.
Tatár László
polgármester
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önkormányzati határozat:

Vis Maior támogatási igény benyújtásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Fegyvernek
Város Önkormányzata a 2018. április 13. napján a településen kialakult vis maior
helyzettel kapcsolatosan felmerülő védekezési és helyreállítási költségekre – vis
maior támogatás címen – támogatási igényt kíván benyújtani, saját erejéből a vis
maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
2.) Káresemény megnevezése: Büdöséri belvízcsatorna vízelvezető képességének
javításának érdekében elvégzendő gyökérzónás iszaptalanítás a 0+000-1+300
szelvények között és a Büdöséri szivattyútelepen megrongálódott parti rézsű
helyreállítása
3.) A belvízvédekezésben érintett csatornaszakasz:
 Büdöséri csatorna 015 hrsz. (2.675 m2)
 Büdöséri csatorna 03/1 hrsz (48.043 m2)
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 Büdöséri csatorna 2179/2 hrsz (1.056 m2)
4.) Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2018. év
438.785.- Ft
3.949.065.- Ft
4.387.850.- Ft

%
10
90
100

5.) A 10% mértékű önrészhez a saját forrást az önkormányzat a 2018. évi költségvetés
terhére biztosítja.
6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vis
maior támogatási igény benyújtására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
4.) Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
5.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. május 16.
Tatár László
polgármester

