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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A településen 2018. szeptember 4. napján a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz a szőlőhegy
közlekedési útjain nagy károkat okozott, az utak vízmosássá váltak, az árkok hordalékkal telítődtek,
feliszapolódtak. Némelyik útszakasz biztonságos használatra alkalmatlanná vált, az állandó lakosok,
az üdülő és pince tulajdonosok számára telkeik szinte megközelíthetetlenek lettek. A káresemény a
527, 529, 058, 588, 840, 933/31, 990, 989, 899, 572, 783, 1008, 697, 1010 helyrajzi számú utakat,
összesen 2148 m szakaszt érint. Az emiatt szükségessé váló helyreállítási munkák többletkiadásainak
támogatására a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján 2018. szeptember 6. napján előzetesen vis
maior támogatási igényt nyújtottunk be Zalahaláp Község Önkormányzata nevében.
Bejelentésünket követően a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal által kinevezett és koordinált
bizottság helyszíni vizsgálatot végzett 2018. október 4. napján. A bizottság a vis maior esemény tényét
megállapította.
A támogatási igény benyújtásához szükséges szakértő nyilatkozatot a műszaki szakértő az
önkormányzat részére megküldte.
Az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján a helyreállítás költségigénye 42 424 909 Ft. A
támogatás 30 % önerő biztosításával nyerhető el, így az igényelhető támogatás 29 697 436 Ft, a
szükséges saját erő 12 727 473 Ft.

A végleges kérelemhez - többek között - csatolni kell a képviselő-testület felhatalmazó
határozatát is. A végleges pályázat beadásának jogvesztő határideje 2018. október 16.
napja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésén úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A
káresemény
megnevezése:
„Zalahaláp,
utak
helyreállítása (vis - major EBR azonosító: 425 160 )
A káresemény helye: Zalahaláp, 527, 529, 058, 588, 840,
933/31, 990, 989, 899, 572, 783, 1008, 697, 1010 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele (adatok Ft-ban):
Megnevezés

2018. év

%

Saját forrás

12 727 473 Ft

30,00 %

Vis maior
támogatási igény
Források
összesen

29 697 436 Ft

70,00 %

42 424 909 Ft

100,00 %

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 39 658
671 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja
biztosítani.
A képviselő - testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodás a lakóházak megközelítését szolgáló
közutakat és saját használatú utat veszélyezteti, a helyi
közutak fenntartása kötelező önkormányzati feladat.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A képviselő – testület a saját forrás összegét a 2018. évi
költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 16.
polgármester, jegyző

Zalahaláp, 2018. október 15.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

