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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. május 24-én vis maior pályázati adatlapot küldött be 

a Biatorbágy, Pecató, út; ár- és belvízvédelmi létesítmény káreseménye címen a Magyar 

Államkincstárhoz, melyben a Pecatóhoz bevezető út megrogyásának helyreállításához és a 

gáttest megerősítéséhez kért segítséget.  

Határidőn belül elkészült a szükséges vis maior pályázati dokumentáció is, mellyel 

kapcsolatban a hiánypótlási felhívást is kézhez kaptuk, 2016. július 8-án. A hiánypótlásra 

nyitva álló határidő azonban szűkös, mindösszesen 7 nap, és testületi döntést is igényel. 

 

A hiánypótlási felhívásban kértek alapján szükséges nyilatkozattétel, illetve a káresemény 

forrásösszetételének a megadása, testület általi azonnali elfogadása.  

 

Mivel a bekövetkezett káreseményre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem 

köt biztosítást, ezért az alábbiakban oszlik meg az előzetesen becsült helyreállítási költség 

(Bruttó adatok): 

 
saját forrás, biztosítás nélkül (önerő): 2 044 008 Ft; (~10 % önerő) 

egyéb forrás:      0 Ft; 

saját forrás összesen:    2 044 008 Ft; 

vis maior támogatási igény:    17 176 807 Ft; 

 

A képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a vis maior esemény okozta 

helyzetet saját erőből csak részben tudjuk megoldani, a teljes kármentesítéshez, a terület 

helyreállításához vis maior pályázati pénzt igénylünk, pályázatot nyújtunk be. 

 
Kérem képviselőtársaim támogatását, az előterjesztésben foglaltak elfogadására! 
 

Biatorbágy, 2016. július 14.   

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

…../2016. (VII…) sz. határozata 
 

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Peca-tó 

működtetésének kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozat módosításáról szóló 

előterjesztést.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy, Pecató út; ár- és 

belvízvédelmi létesítmény káreseményével kapcsolatban beadott Vis Maior Pályázathoz 

érkezett hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően a Peca-tó működtetésének 

kérdéseiről szóló 132/2016. (V.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1) Ezennel nyilatkozunk arról, hogy a vis maior esemény okozta helyzetet Biatorbágy 

Város Önkormányzata saját erőből csak részben tudja megoldani (önerő összegéig), 

a kármentesítéshez, a terület helyreállításához a vis maior keretből igénylünk pénzt 

pályázat útján; 

2) A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a káresemény forrásösszetételét, mely 

a következő, és bruttó összegekben értendő:  

 

• saját forrás, biztosítás nélkül (önerő): 2 044 008 Ft;  

• egyéb forrás:      0 Ft; 

• saját forrás összesen:    2 044 008 Ft; 

• vis maior támogatási igény:    17 176 807 Ft; 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 

Tarjáni István s. k.     dr. Kovács András s. k. 
    polgármester      jegyző 

 
 
          a kiadmány hiteléül: 
           …………………… 
                                                     jegyzőkönyvvezető 
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