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a Képviselő-testület részére 

li J. számú előterjesztés 

a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 
alaphoz történő támogatási igény benyújtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Sportliget fiives közpark területén 2013. április 2-án egy kb. 2 méter 
átmérőjű beszakadás történt. A beszakadást megvizsgálva fény derült arra, hogy a felszín alatt egy 
5,5-6,0 méter átmérőjű, kb. 6,0 méter mély üreg alakult ki. A leszakadt mintegy 110-120 m3 

földtömeg a mélyben húzódó, eddig ismeretlen üregbe csúszott. Az üreg kiterjedése a beomlott 
anyag miatt nem állapítható meg. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szakemberei elvégezték az üreg levegő-minőség vizsgálatát, 
megállapították, hogy abban szén-monoxid, illetve metán nincs, az oxigéntartalom meghaladja a 
20,4%-ot. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. azonnal intézkedett a terület elzárásáról és őrzéséről. 

Tekintettel arra, hogy a váratlan beszakadás feltárásához és a terület stabilizálásához 
Önkormányzatunk anyagi forrásokkal csak korlátozott mértékben rendelkezik, a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján indokolt támogatási kérelemmel fordulnunk a 
Belügyminisztériumhoz. A Rendelet előírásai szerint a helyreállítás költségeinek 70%-a 
igényelhető vissza nem térítendő támogatásként. Az előzetes becslések szerint a helyreállítás 
költsége 6 900 000-7 OOO OOO forint. 

A Rendelet l.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

"l.§ (4) Nem nyújtható támogatás annak a helyi önkormányzatnak, amely 

a) a pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, 
b) nem járult hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a 
helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját 
nyilvánosságra hozzák, 
c) nem nyilatkozott arról, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul. " 

A vis maior eseménybejelentését a Rendelet 3. §(3) bekezdés b) pontjaszerint megtettük Ezek 
után a kárelhárításban érintett hatóságok helyszíni szemlét tartanak. A támogatási igényünket a 
bejelentéstől számított 40 napon belül (2013. május 18. napjáig) kell benyújtani. 

A Rendelet 4. §(3) bekezdés c), k) és l) pontjaszerint a támogatási igény mellékleteként csatolni 
kell a Képviselő-testület határozatát, illetve nyilatkozatát az alábbiakróL 

l. a káreseményhez kapcsolódóan az Önkormányzat milyen biztosítással rendelkezik, 



2. az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 

3. az Önkormányzat saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta 
helyzetet nem tudja megoldani, 

4. az Önkormányzat nem esik a Rendelet l. §(4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá, 

5. az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg az Önkormányzat nem nyújtott be 
pályázatot 

II. liatásvizsgálat 

A Budapest X. kerület, Sportligetben történt beszakadás olyan váratlan (vis maior) esemény, 
amelynek megoldása az élet- és balesetveszély elhárítása szempontjából elengedhetetlen és 
sürgető, ezért Önkormányzatunknak a megfelelő intézkedéseket meg kell tennie. Az előzetes 
becslések szerint a veszélyelhárítás 6 900 000-7 OOO OOO forintot igényel, amelynek fedezetére az 
2013. évi költségvetés nem biztosít keretet, ezért szükséges a jogszabályok által biztosított vis 
maior támogatás iránti igénylés benyújtása. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ...... ) határozata 

a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 
alaphoz történő támogatási igény benyújtásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, 
Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás igényléséhez 
az alábbi nyilatkozatot teszi: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

a) a Budapest X. kerület, Sportligetben történt beszakadás káreseményhez kapcsolódóan 
nem rendelkezik biztosítással, 

b) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 

c) saját erejéből- részben vagy egészben- a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani, 

d) nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Korm. rendelet l. § (4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá, egyben a kérelem 
szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a rendeletben 
meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, 

e) az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot 
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