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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2014. (IX. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Vis maior támogatás benyújtása 
 
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás címén támogatási igényt nyújt be 
a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése:  
A napok óta lehulló nagy mennyiségű csapadék miatt vasárnap (IX. 14.) délelőtt a 
felgyülemlett vizet a vízelvezető árkok már nem tudták elvezetni. A Szemerei úton, a Kossuth 
úti részeken, valamint a Cigány tónál voltak a legkritikusabb pontok. A felgyülemlett víz 
Maklár felől, illetve Mezőkövesd és a Mélyvölgy felől érkezett falunkra. A Kossuth út (3-as 
számú főút) féloldali lezárására volt szükség. A nap folyamán átereszeket kellett felbontani a 
víz akadálytalan továbbhaladása miatt, homokzsákokat kellett elhelyezni a lakóingatlanok 
védelmébe, illetve földtorlaszokat kellett építeni a víz elterelése miatt. II. fokú védekezési 
fokozat lett elrendelve. 
 A Szabadság út alatti eltömődött átereszt gépi erő igénybevételével fel kellett bontani. A 
közlekedés zavartalan biztosítása miatt azt helyre kell állítani. (359 hrsz.) A Móricz Zs. út 1. 
szám alatti áteresz és az út közötti szakaszt géppel bontani kellett, mivel az áteresz 
keresztmetszete lassította a vízelfolyást. Itt is az áteresz helyreállítására van szükség. (986 
hrsz.) 
A káresemény forrásösszetétele (2014.): 
     
Saját forrás:                                252.600 Ft       30% 
Biztosító kártérítése:                             0 Ft 
Egyéb forrás:                                        0 Ft 
Vis maior támogatási igény:      589.400 Ft       70 % 
Források:                                    842.000 Ft     100 % 
 
Ebből a védekezés becsült költségigénye: 221.120 Ft 
Helyreállítás becsült költségigénye:          620.880  Ft 
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Az Önkormányzat a vis maior esemény okozta helyzetet csak saját erőből nem tudja 
megoldani. A védekezés és a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett költségét 
az önkormányzat 30% részben tudja biztosítani. Saját forrás összege: 252.600 Ft. 
A testület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.12.) 
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

K.m.f. 
 

 Bóta József Sándor sk.    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk. 
 Polgármester      Jegyző 
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