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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. április 01-i ülésére

Tárgy: Javaslat vis maior pályázat benyújtására az Úrréti tó kárelhárítási munkáihoz.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György



Tisztelt Képviselő-testület!

2010. február 27-ére virradóan az Úrréti tó vízszintje 1,5 m-t csökkent, majd február 27-én
délelőtt a Rét utca burkolata 3x2 m felületen beszakadt és egy közel 3 méter mély üreg került
elő az utcában fekvő ivóvízvezeték környezetében. A gödör még az esemény napján vissza lett
töltve az ivóvízvezeték megóvása érdekében az üzemeltető DMRV Zrt. által. A VÜSZI mun-
katársainak közreműködésével a tó zsiliprendszerének és az önkormányzati tulajdonú Rét utca
rézsűjének állapotfelmérése elkezdődött, valamint a tó ökológiai állapotának megőrzése érde-
kében a zsilip környezete homokzsákokkal le lett kerítve a vízszint megőrzése és az állapotfel-
mérés elvégezhetősége érdekében.

A vizsgálatok alapján megállapíthatóvá vált, hogy a tó vízszintje a lezárt zsilip ellenére csök-
kent le és az út alatti áteresz több helyen sérült, így annak teljes cseréje elkerülhetetlen. Az út
környezetében a burkolt rézsűt több helyen alámosta a víz, így a zsilip és környezetének felújí-
tása az út megóvása érdekében szintén halaszthatatlan feladat.

Az előzetes kalkulációk alapján a helyreállítási munkák várhatóan bruttó 11,2 M Ft összeget
igényelnek, ezért javaslom a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet szerint pályázat benyújtását a
2010. évi költségvetés Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelem-
adója fejezetben szereplő 11. „Vis maior tartalék” cím előirányzat terhére.

A pályázat keretében utak, hidak esetében a helyreállítás költségeinek 60 %-a, ár- és belvízvé-
delmi építményeknél a 70% támogatható.

A fenti rendelet értelmében a pályázat benyújtásának feltétele a Képviselő-testület döntése az
alábbiakról:
a) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
b) más - a tulajdonában lévő - épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
c) saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani,
d) vállalja a károsodott ingatlanra - az 5. § (10) bekezdése szerinti - értékkövető biztosítás
megkötését.



2

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem, hogy az Úrréti tó kárelhárítási munkáihoz vis maior pályázat benyúj-
tására az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat

Gödöllő város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Úrréti tónál 2010. február 27-én történt
események helyreállításához vis maior pályázatot nyújt be.

A pályázat forrás összetétele: (Szakértői vélemények függvényében még változhat.)

Saját forrás összege: 3,62 M Ft
Vis maior igény: 7,52 M Ft

Az önkormányzat a tervezett helyreállítási költség teljes fedezetét nem tudja biztosítani.

A káresemény csak önkormányzati tulajdonú ingatlanokban okozott kárt.

A bekövetkezett káreseményre fedezetet adó biztosítással az Önkormányzat nem rendelkezik.

Az önerő biztosítása a 2010. évi költségvetésben elfogadott csapadékvíz elvezetés kiépítése
költségkeret terhére történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármestert a pályázat benyújtása.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Gödöllő, 2010. március „  25 ”.

Dr. Gémesi György
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