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Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 

maior tartalék keret terhére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A községünket érintő május végi rendkívüli esőzések kapcsán komoly belvízi helyzet alakult ki 
településünk egyes kül- és belterületi laposabb fekvésű részein. A kialakult körülményekre 
tekintettel 2010. május 31-én I. fokú, majd június 1-jén II. fokú belvízvédelmi készültséget 
rendeltem el. A védekezési munkálatokon az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál jogviszonyban álló 
fizikai alkalmazottak és közcélú foglalkoztatottak mellett részt vett a Csongrád Városi Tűzoltóság, a 
Csanyteleki Polgárőr Egyesület, a Csongrádi Rendőrkapitányság,  a helyi lakosság és magánvállalkozók is. 
Az egyes lakóingatlanok megvédése érdekében homokzsákok elhelyezésére is sor került több 
ingatlan környezetében. Robbanómotoros szivattyúzásokkal folyamatosan védekeztünk több 
helyszínen is. Bizonyos lefolyástalan területeken (Pókföld, Tömörkényi utca) tartálykocsis belvíz 
szivattyúzásra is sor került.  
 
A védekezési munkálatok legnagyobb költséghányadát a szivattyúkhoz, illetve járművekhez 
felhasznált üzemanyag költség jelentette. Mindemellett szerszámok, védőeszközök beszerzésére is sor 
került. A homokzsákoláshoz beszerzett homok mennyisége meghaladta a 20 m3 –t. A védekezési 
fokozat megszüntetésére 2010. június 14-én 14 órakor került sor, melyet a következő napon 
fertőtlenítési munkálatok követtek. 
 
A jelenlegi összesítés szerint a védekezés dologi költségeinek összege meghaladta a 600 e Ft-ot, mely 
költségeket az önkormányzat éves költségvetése terhére csak részben tudja felvállalni.  
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet 
értelmében támogatás igényelhető a vis-maior tartalék keret terhére a tárgykörben illetékes 
minisztériumtól. Településünk hátrányos helyzetére tekintettel a fenti rendelet szerinti igénylés mértéke 
elérheti az elszámolt költségek 90 %-át, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában pedig a 
felmerült költségek 100 %-át.  
 
A védekezési munkálatok, illetve az egyes helyszínek szemlézését a Katasztrófa Védelmi Bizottság és a 
Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal illetékes bizottsága elvégezte. Támogatási igénylésünk 
benyújtását megalapozottnak tekintették.  
 
Indítványozom a T. Képviselő- testületnek,  vis-maior támogatási igénylés benyújtását, é a csatolt 
határozati javaslat szerinti tartalommal való változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
Csanytelek, 2010. június 16. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Forgó Henrik 
         polgármester 



 
 
………/2010. (VI. ...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 

maior tartalék keret terhére 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete rögzíti, hogy a 2010. május végi 
rendkívüli esőzések kapcsán belvíz ellen I. és II. fokú védekezésre került sor a település 
közigazgatási területén. 
A vis-maior esemény kapcsán önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kár nem keletkezett. A 
védekezés önkormányzati ingatlanok, magántulajdonú lakóépületek, egyéb gazdasági 
létesítmények védelmét szolgálta. 

 
2.) A Képviselő- testület 2010. május végi rendkívüli esőzések következtében kialakult belvíz 

elleni védekezés dologi jellegű költségeit 604.263,-Ft-ban határozza meg az eddig elvégzett 
költség összesítések alapján. 
 

3.) A Képviselő- testület rögzíti, hogy a 2.) pontban rögzített I.- II. fokú belvíz elleni védekezéssel 
összefüggő dologi jellegű költségeket, a védekezési feladatok költségét, a vis-maior helyzetet 
kizárólag saját erőből a 2010. évi jóváhagyott költségvetése terhére nem tudja biztosítani. 
 

4.) A Képviselő- testület a 3.) pontban írt ok miatt védekezési összköltség részleges megtérítésére 
támogatási igénylést nyújt be a vis-maior tartalék keret terhére a vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben 
szabályozottaknak megfelelően a település társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott helyzetére is tekintettel. Az igényelt támogatás összege 574.649,- Ft (azaz: 
Ötszáhetven-négyezer-hatszáz-negyvenkilenc forint). 
 

5.) A Képviselő- testület e határozat szerinti védekezési összköltségből saját forrás fedezetet az 
önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) Ökt rendeletének tartalék kerete 
terhére biztosítja. 

 
6.) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat e határozat szerinti 

támogatási  igénybejelentés benyújtására és az ezzel összefüggő  nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester              
Beszámolás határideje:  az igény elbírálását követő Képviselő- testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 


