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H 3o. szám ú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis maior 

alaphoz benyújtott támogatási igény kiegészítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Sportliget füves közpark területén 2013. április 2-án egy kb. 2 rnéter 
átmérőjű beszakadás történt. A beszakadást megvizsgálva fény derült arra, hogy a felszín alatt egy 
5,5-6,0 rnéter átmérőjű, kb. 6,0 rnéter rnély üreg alakult ki. A leszakadt rnintegy 110-120 rn3 

földtömeg a rnélyben húzódó, eddig ismeretlen üregbe csúszott. 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 méctékben rendelkezik, a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján a Képviselő-testület a vis maior támogatási igény 
igénybevételéről döntött a 2013. áprilisi ülés én, a támogatási igény benyújtása megtörtént A 
Rendelet előírásai szerint a helyreállítás költségeinek 70%-a igényelhető, vissza nem térítendő 
támogatásként. 
A Magyar Állarnkincstár a 159 131 számon regisztrált vis maior támogatás előirányzat terhére 
benyújtott igénylést felülvizsgálta és 2013. május 27-én kelt megkeresésével hiánypótlásra 
szólított fel többek között a költségek pontosítása, illetve további nyilatkozatok megtétele 
vonatkozásában. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az általa felkért szakértők 2013. május hónap folyamán a 
leszakadást és a közvetlen környezetét részletesen rnegvizsgálták, és meghatározták az üreg 
rnegszüntetése érdekében elvégzendő rnűszaki feladatokat, valarnint annak költségvonzatát. A 
pontos költségszámítás szerint a rnunkák költsége bruttó 29 789 530 forint. Az önkormányzat 
ennek 70%-ára, azaz 20 850 OOO forint tárnogatásra nyújthatja be pályázatát, a fennmaradó 
8 939 530 forintot saját forrásaiból kell biztosítania. 

A Rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a támogatási igény rnellékleteként be kell nyújtani a 
Képviselő-testület határozatát, illetve nyilatkozatát az alábbiakróL 

A káresemény megnevezése: Budapest X. kerület, Sportligeti beszakadás 
Helye: Budapest X. kerület, 42450/3 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele 

Megnevezés 2013. év (forint) 

Saját forrás (biztosítási összeg 8 939 530 
nélkül) 

Biztosító kártérítése o 
Egyéb forrás o 
Vis maior támogatási igény 20 850 OOO 

Források összesen 29 789 530 

Százalék (%) 

30 

o 
o 
70 

100 



a) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 29 789 530 forint, 
amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) részben tudja biztosítani. 

b) A káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi. 

c) A károsadott ingatlan az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
közterület, közpark kezelése, fejlesztése és üzemeltetése kötelező feladat 

d) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 

e) Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

t) Az Önkormányzat vállalja a károsadott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

g) Az Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. 

h) Az Önkormányzat a saját forrás összegét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 

i) Az Önkormányzat nem áll a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés i) pontja szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt. 

II. liatásvizsgálat 

A Budapest X. kerület, Sportligetben történt beszakadás olyan váratlan (vis maior) esemény, 
amelynek elhárítása az életveszély- és balesetveszély elhárítása szempontjából elengedhetetlen és 
sürgető, ezért Önkormányzatunknak a megfelelő intézkedéseket meg kell tennie. A pontos 
költségszámítások szerint a veszélyelhárítási munka 29 789 530 forint forrást igényel, amelynek 
teljes fedezetére a 2013. évi költségvetés nem biztosít keretet A vis maior támogatás biztosítása 
lehetővé teszi a helyreállítási munkák elvégzését. A benyújtott támogatási igény elbírálásához 
szükséges a határozati javaslatban foglalt kiegészítő nyilatkozatok megtétele, ennek elmaradása 
esetén az igénylés elutasításra kerül. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. június '[)_J 
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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 benyújtott támogatási igény kiegészítéséről 

l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, 
Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás igényléséhez 
az alábbi nyilatkozatokat teszi. 

2. A káresemény megnevezése: Budapest X. kerület, Sportligeti beszakadás. 

3. A káresemény helye: Budapest X. kerület, 42450/3 hrsz. 

4. A káresemény forrásösszetételét az l. rnelléklet határozza meg. 

5. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 29 789 530 forint, 
amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részben tudja biztosítani. 

6. A káreseménnyel érintett vagyonelern az Önkormányzat tulajdonát képezi. 

7. A károsodott ingatlan az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
közterület, közpark kezelése, fejlesztése és üzemeltetése kötelező feladat 

8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

9. Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

l O. Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

ll. Az Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

12. Az Önkormányzat a saját forrás összegét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletében 
biztosítja. 

13. Az Önkormányzat nem áll a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korrn. rendelet 4. §(3) bekezdés i) pontja szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

l. melléklet a . ../20 13. (. .. .. .) határozathoz 

A káresemény forrásösszetétele 

Megnevezés 2013. év (forint) Százalék (%) 

Saját forrás (biztosítási összeg 8 939 530 30 
nélkül) 

Biztosító kártérítése o o 
Egyéb forrás o o 
Vis maior támogatási igény 20 850 OOO 70 

Források összesen 29 789 530 100 


