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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én megtartandó ülésére, a 2013. 
április  havi belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban kialakult vis maior helyzetről.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszakban a szajoli Holt-Tisza vízgyűjtő területén jelentős mennyiségű csapadék hullott, illetve a 
Tisza folyón elhúzódó árhullám vonul le. 
A Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 2013. március 28-án tájékoztatott arról, hogy előreláthatóan 7 
napon keresztül fog  a Décse-éri belvízcsatornán keresztül belvizet, illetve fakadóvizet átemelni az 
önkormányzatunk üzemeltetésében lévő szajoli Holt-Tiszába.  
 
A vonatkozó üzemeltetési engedély előírásai szerint a holtág maximális belvíztározó szintje nem haladhatja 
meg a 82,53-mBf. vízszintet. 
Az átemelt belvizek, fakadóvizek hatására 2013. április 02-én a 82,87-mBf. szinttel a vízszint már jóval 
meghaladta  a maximális belvíztározó szintet, ezért figyelemmel a KÖTIVIZIG szakasz védelemvezetőjének 
javaslatára is, még aznap elrendeltem a holtág szajoli szivattyútelepen keresztül történő leürítését. 
 
A káresemény megnevezése: szajoli 043 hrsz. 
Szivattyútelepen nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé váló 
védekezés. 
Káresemény várható forrásösszetétele: 
 30 % Önkormányzati önerő: 201.000.-Ft 
 70 % Vis maior támogatás 469.000.-Ft 
 Összesen: 670.000.-Ft 
 
A káresemény időpontja: 2013. 04. 02 – 2013. 04. 08. 
 
A kialakult helyzetre való tekintettel és számolva a további költségekkel 2013. április 03-án, a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint 
bejelentettük támogatási igényünket a felelős minisztériumnak. 
 
Április 09-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője a helyszínen győződött meg a bejelentett vis 
maior esemény  valódiságáról, jellegéről és a védekezési munka indokoltságáról. 
 
Ezt követően április 15-én a Kormányhivatal által kinevezett és koordinált 3 fős bizottság helyszíni 
vizsgálatot végzett. 
 
A bizottság megállapította hogy a bejelentett károk önkormányzati tulajdonban keletkeztek, a 
káreseményeket önkormányzatunk időben bejelentette és a bejelentett események vis maiornak tekinthetők. 

 
A támogatási kérelem egyik kötelező melléklete a Képviselő-testület határozata arról, hogy a 
káreseményekhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik és saját erejéből – részben, vagy egészben – 
a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
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…...../2013. (IV. 17.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat: 

a 2013. április havi belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban kialakult vis 
maior helyzetről. 

 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését és 
figyelemmel a kialakult vis maior helyzetre, a következő döntést hozza: 

 
 

Tekintettel az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére, a 2013. 
április havi belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban kialakult vis maior 
helyzetet a képviselő testület saját erejéből – részben, vagy egészben –  
megoldani nem tudja. 

 
A Képviselő-testület nyilatkozza továbbá, hogy a szajoli Holt-Tiszára és 
belvízátemelő szivattyútelepre vonatkozóan biztosítással nem 
rendelkezik. 

 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Szöllősi József polgármester. 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 
         2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatásii csoportja Helyben. 
         3./ Irattár. 
 
 
 
Szajol, 2013. április  16. 
 
 
                                                                                                       Szöllősi József 
                                                                                                         polgármester 
 
 
 
 


