ELŐTERJESZTÉS
A Kehidakustány Község Önkormányzata által 2021 augusztus 11. napján benyújtott
vis maior támogatási igényhez kapcsolódó 80/2021. (IX.15.) számú határozat módosítása
Előterjesztő: Lázár István polgármester
Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2021. nyarának végén történt szélsőséges időjárási tényezők (nagy mennyiségű csapadék) miatt
felmerült kár helyrehozatalára, azaz az Önkormányzat tulajdonában álló Kehidakustány 2599 hrsz-ú út
kijavítására a Belügyminisztérium által biztosított ún. vis maior támogatás igénylésének lehetőségével
élve 2021 augusztus 11 napján támogatási igény benyújtására került sor.
A támogatási igény ügyében a T. Képviselő-testület 2021. szeptember 15. napján hozta meg a 80/2021.
(IX.15.) számú határozatát.
A támogatási igénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki, 7 napos
határidővel. A hiánypótlási felhívás a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A felhívás alapaján a bevont szakértő kibocsátotta a módosított szakértői nyilatkozatát, mely
dokumentum a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.
A módosított szakértői vélemény alapán a helyreállítási költségek:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül): 211 785.-Ft
Biztosító kártérítése:
0.-Ft
Egyéb forrás:
0.-Ft
Vis maior támogatási igény:
1 906 067.-Ft
Források összesen:
2 117 852.-Ft

10%
0%
0%
90%
100%

A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 2 117 852.-Ft
Fentiek alapján a 80/2021. (IX.15.) számú határozat módosítása szükséges, így kérem a T. Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés
meghozatalára:
……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat:
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2021. (IX.15.) számú
határozatát a következőképpen módosítja:
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címen
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:
Kehidakustány 2599 hrsz-ú út 180 fm hosszúságában megrongálódott.
A megjelenő nagy mennyiségű csapadékvíz a lejtős útterületen felgyorsult. Az út területén folyó
erős sodrású víz 130 fm hosszan a burkolat 1 méter szélességében mélyen kimosta. 50 fm
hosszan teljes szélességben keletkeztek kimosódások. A káresemény forrásösszetétele:
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül): 211 785.-Ft
Biztosító kártérítése:
0.-Ft
Egyéb forrás:
0.-Ft
Vis maior támogatási igény:
1 906 067.-Ft
Források összesen:
2 117 852.-Ft

10%
0%
0%
90%
100%

A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 2 117 852.-Ft
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A károk helyreállításának tervezett összköltsége 2 117 852.-Ft, amelynek fedezetét az
Önkormányzat csak részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
A károsodott ingatlan az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 13§.(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának
az ellátását szolgálják.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

haladéktalanul
Lázár István polgármester

Kehidakustány, 2021. szeptember 30.

Lázár István polgármester s.k.
Kehidakustány Község Önkormányzata
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Zala Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Kehidakustány Község Önkormányzata
Kehidakustány
Dózsa György u. 7.
8784

Iktatószám: ZAL-ÁPI/315-7/2021.
Ügyintéző: Köcse Eszter
Telefonszám: 92/501-672
Ebr42 azonosító: 537398

Tárgy: Felszólítás hiánypótlásra
Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatom, hogy az 537398 ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált, vis maior
támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján
szabályszerűségi szempontból felülvizsgáltuk.
A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:
1. A vis maior pályázati adatlap 5. számú táblázat
 6. oszlopában az érintett alapterületnél a vis maior káreseménnyel érintett
terület nagyságát (180 fm) szükséges feltüntetni,
 7. oszlopában a költségvetésben szereplő munkatételekhez kapcsolódó
mennyiségeket is kérjük szerepeltetni.
2. A szakértői nyilatkozat 5. pontjában szereplő költségvetés 4., 5., és 6. tétele számszaki
hibát tartalmaz (az érintett mennyiség 130+150 m2).
Amennyiben a költségvetés átdolgozásra került, úgy a kapcsolódó dokumentumok (vis
maior pályázati adatlap, képviselőtestületi határozat) javítása is szükséges.
3. A Rendelet 5§ (2) bekezdés c) pont szerinti magasabb mértékű támogatás igénylése
esetén szükséges benyújtani a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét is.
4. A Rendelet 4§ (3) bekezdés l) pont szerinti nyilatkozatban a 462611 ebr42
igénylésazonosító számú vis maior pályázat benyújtásának dátuma elírásra került,
helyesen: 2019.09.11, valamint az érintett helyrajzi számok (1568 hrsz, 2599 hrsz)
feltüntetése is szükséges.
5. A Rendelet 5. § (6) pontja értelmében a „külterületen és árterületen levő utak
helyreállításához támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha azok lakott
külterület megközelítését szolgálják”. Kérjük, hogy a külterület vagy zártkert
besorolású utakra vonatkozóan térképmásolatot (károsodott szakaszok és a lakott
ingatlanok megjelölésével), valamint a lakcímnyilvántartó rendszerből lekért igazolást
szíveskedjenek benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás érinti a pályázati adatlapot, az ebr42 rendszerben az
adatlap lezárt állapotát Irodánk felnyitja, hogy a szükséges javításokat, valamint a
dokumentumok feltöltését elvégezhessék. A módosítást követően az adatlap lezárása
szükséges.
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7., Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 181., Tel: (92) 501-600, Fax: (92) 501-683,
e-mail: api.zal@allamkincstar.gov.hu

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebr42 rendszerben az 5. melléklethez soronként csak egy
darab pdf dokumentum feltöltésére van lehetőség. Amennyiben egy adott dokumentum
javítása külön nyilatkozat vagy kiegészítés keretében történik, úgy kérjük a javított
dokumentummal egyidejűleg az eredeti dokumentum ismételt feltöltését is.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlásra csak egyszer, jelen felszólítás
kézhezvételétől számított 7 napon belül van lehetőség, amelyről az ebr42 rendszerben kell
gondoskodni és az új nyilatkozatot a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Állampénztári Irodája részére elektronikus úton (hivatali kapu: MAKPER, KRID:434024334)
megküldeni.
Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:
dr. Fülöp Edina
irodavezető
Melléklet: Készült: 1 elektronikus példányban
Kapják: Címzett
Irattár

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT
Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről,
költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához.
Azonosító: 537 398
1. A keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai:
Kehidakustány közigazgatási területén a 2021. augusztus 5-én nagy mennyiségű esőzés
károkat okozott az 2599 hrsz. önkormányzati területen.
Az Önkormányzat közigazgatási területe rendkívül tagolt. A lapos, elterülő völgyfeneket
meredek dombok váltják. A heves csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról
lezúduló víz jelentős károkat okozott.
A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút Zrt. képviselői 2021.
augusztus 31-én a helyszínt bejárták és elismerték a keletkezett kár vis-maior
összefüggését.
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva a
beavatkozások becsült bekerülési költségét.
A helyreállítás során csak a műszaki követelményeknek, előírásoknak megfelelő műszaki
tartalom valósul meg.
Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis
kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot
visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a
költségbecslésben.
A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, karbantartásból erednek.
A természeti kárral érintett út zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, ahol a
Polgármester Asszony elmondása alapján a lakcímnyilvántartás szerint állandó
tartózkodási hellyel rendelkező lakó(k) van(nak).
Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk mértékének
megállapításához.
Bekövetkezett károk:
Kehidakustány károsodott része dombvidék jellegű, mely nagy vízgyűjtő területtel
rendelkezik. A hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz az út makadám burkolatán
folyt le és az erős sodrású, hordalékkal telített víz a makadám burkolatot megbontotta, a
burkolat anyagát elhordta, ezáltal mély ütő kátyúkés erodálások keletkeztek.
2599 hrsz. út:
-

Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a hirtelen megjelenő és
levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A keletkezett
károk 130 fm hosszban 1,00 m szelességben és 50 fm hosszban teljes 3,00 m
szélességben okozott károsodást, ezzel veszélyeztetve az úton való biztonságos
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közlekedést
2. A károsodott építmények általános jellemzése:
2599 hrsz;
Építés éve: Nincs adat
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén
Karbantartási munkák: a kőburkolat profiljavítása gréderezéssel, zúzottkő
felhasználással
Építés technológiája: vízzel kötött makadám
3. Utakban, hidakban, keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó
nyilatkozat indokolással:
A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát:
A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kellett végezni, mivel ismételt esőzés
esetén az út burkolata tovább romlik, amely a közlekedés biztonságát tovább
veszélyeztetné. A károkozással érintett szakaszon a közlekedés jelen állapotban
nagymértékű balesetveszély jelent. Ismételt esőzés esetén a jelenleg kialakult károk
miatt további károk keletkeznének, mely a közlekedés biztonságát tovább
veszélyeztetné. A balesetveszélyt az út megfelelő helyreállításával lehet kiküszöbölni.
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés
megteremtéséhez:
2599 hrsz. út
- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, barázdált
útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló lapos
munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így
kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út
burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és szélességben átl. 10 cm vastagságú FZKA
0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett
és tömöríteni.
4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó
javaslat:
2599 hrsz. út
- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, barázdált
útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló lapos
munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így
kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út
burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és szélességben átl. 10 cm vastagságú FZKA
0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett
és tömöríteni.
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés
Kehidakustány 2599 hrsz-ú út burkolatában keletkezett
természeti károk helyreállítási munkáihoz
Sorsz.

Munkafajta megnevezése

Mennyiség

Egységár
anyag díj

Költség
anyag

2599 hrsz
1
Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése
1 egység 50000 20000
50 000
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése M63 zúzottkő
2
felhasználással, szűk keresztmetszetben

díj

20 000

130m*0,5=65m2

165 m2
1980 900
326 700
Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra
50m*2,00=100m2

3

148 500

130m*0,5*=65m2
50m*2=100m2

4

165 m2

0

560

0

92 400

Út burkolat helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA
0/22 zúzottkő felhasználásával
130m*1,00=130m2
50m*3,00=150m2

5

280 m2

1200

900

336 000

252 000

0

165 200

0

156 800

Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása
130m*1,00=130m2
50m*3,00=150m2

6

280 m2

0

590

Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra
130m*1,00=130m2
50m*3,00=150m2

280 m2

0

560

Összesen:
27% ÁFA
Bruttó összesen:

Mindösszesen:

712 700

834 900

712 700
192 429
905 129

834 900
225 423
1 060 323

1 965 452

6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a
helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4)
bekezdés].
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Kelt: Zalaegerszeg, 2021. szeptember 13.

Gyalog Éva
Kamarai sz.:20-0398
SZÉM1, SZÉS8
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