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Útmutató
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint a
vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet
alapján vis maior támogatások elnyerésére
A vis maior tartalék felhasználásának szabályait a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A Rendelet hatálya a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében szereplő 11. „Vis maior
tartalék” cím előirányzatára terjed ki.
Az előirányzat felhasználása vonatkozásában az alábbi jogszabályok alkalmazása szükséges:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr)
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.)
Korm. rendelet
a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok
felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II.20.) Korm. rendelet

A közreműködő szervezetek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága;
területileg illetékes Államigazgatási Hivatal
Önkormányzati Minisztérium;
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Pince- és Partfalveszély Elhárítási
Szakértői Bizottság;
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
Megyei Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság;
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési
kiadások – részbeni vagy teljes – megtérítése, valamint a Rendelet 3. §-a szerint
részletezett önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis
maior események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása.
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Támogatás – pince-, illetve partfalomlás, valamint földcsuszamlás kivételével – csak a
káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető!
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból,
karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra,
fejlesztésre, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatás célja
A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési
kiadások – részbeni vagy teljes – megtérítése, valamint a 3. § szerint részletezett
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior
események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása.
Döntéshozatal: A területileg illetékes államigazgatási hivatal a pályázati dokumentáció
alapján az 5. melléklet szerinti adatlapon a szakértői nyilatkozatok alapján észrevételt tesz a
vis maior eseményekkel kapcsolatos költségekről és az igényelt támogatás segítségével
megvalósítandó feladatokról. A támogatási igényekről – a területileg illetékes
államigazgatási hivatal véleményének figyelembe vételével – a miniszter dönt (6. §).
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Korábbi év le nem zárt ügyeivel kapcsolatos rendelkezések:
A 2009. december 5-éig nem továbbított kérelmeket, és bejelentett káreseményeket a
regionális fejlesztési tanácsoknak legkésőbb 2010. január 31-éig kellett megküldeniük a
miniszternek. A tárgyév december 5-ét követően beérkezett kérelmekről a miniszter a
tárgyévet követő év előirányzata terhére dönt.

A támogatást igénylők köre [3. § (1) bekezdés]
A Rendelet alapján az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) támogatást
nyújthat az önkormányzatoknak:
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló,
indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, valamint
b) az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményt (kötelező
feladatok ellátását szolgáló épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt,
közművet és műtárgyait) sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk
helyreállításának részbeni támogatására a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő
károk figyelembevételével.
A b) pont alapján az önkormányzatokkal azonos feltételek mellett támogatást igényelhet a
többcélú kistérségi társulás, amennyiben a tulajdonában levő épületet előre nem látható
természeti vagy más kár sújtja.

Az igénylés és elszámolás folyamata
1. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, illetve a többcélú
kistérségi társulás az előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezésétől, illetőleg
– védekezési kiadások esetén – a védekezés megkezdésétől számított 5
munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan – a miniszter
által működtetett ebr42 rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu) – továbbá faxon
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2.

3.

4.

5.

6.

(06-1/441-1235) bejelentést tegyen a vis maior eseményről. A bejelentésre nyitva
álló határidő elmulasztása jogvesztő. [3.§ (4) bekezdés]
Elbírálást megelőzően három ellenőrzési pont van a rendeletben:
a. Amennyiben bejelentés az előre nem látható természeti vagy más eredetű
veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak
részbeni vagy teljes támogatását célozza, úgy a miniszter megkeresésére az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) 5
munkanapon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon – elektronikusan az ebr42
rendszerben – köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis
maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek
igazolására az OKF illetékes területi igazgatósága helyszíni ellenőrzést is
folytat. [3.§ (5) bekezdés]
b. A bejelentést követően haladéktalanul – legkésőbb 20 munkanapon belül – a
területileg illetékes államigazgatási hivatal által kinevezett és koordinált,
legalább 2 fős bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: előzetes
helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vesz a
területileg illetékes államigazgatási hivatal, az OKF területi igazgatósága,
továbbá az államigazgatási hivatal felkérése alapján:
a) ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetében a területileg illetékes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
képviselője.
E vizsgálat lefolytatásáról a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet
elektronikusan – az ebr42 rendszerben – kell kiállítani. [3.§ (6)-(7) bekezdés]
c. Pince-, illetve partfalomlás, valamint földcsuszamlás esetén a támogatás
igénylésének további feltétele, hogy az önkormányzat az esemény
bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti
adatlapon az ebr42 rendszerben, továbbá faxon (06-1/441-7742) bejelentést
tegyen településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által
kinevezett szakértői bizottság felé. A bizottság az 1. pont szerinti bejelentést
követően haladéktalanul – legkésőbb 11 munkanapon belül – a helyszínen
megvizsgálja a káreseményt, és azt a 4. melléklet szerinti veszélyeztetettségi
kategóriába sorolja, majd erről az ebr42 rendszerben, továbbá faxon
tájékoztatja az önkormányzatot. [3.§ (8) bekezdés]
Az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a támogatási igényét az 1.
pont szerinti bejelentést követő 22 munkanapon belül köteles benyújtani az
Igazgatóságnak, egy másolati példányban a területileg illetékes államigazgatási
hivatalnak. A benyújtási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, annak
elmulasztása jogvesztő. [4.§ (1) bekezdés és 4.§ (3) bekezdés a) pont]
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a támogatás felhasználásáról – a
befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak az
önkormányzat, társulás számlájára való megérkezés napjától számított egy éven
belül – 6. melléklet szerinti adatlapok, továbbá hiteles bizonylatok becsatolásával az
Igazgatóságnak – papír alapon és elektronikus úton is – köteles elszámolni. [7.§ (3)
bekezdés]
Az elszámolás elfogadását megelőzően – a területileg illetékes államigazgatási
hivatal által koordinált – előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek
képviselőiből álló legalább két fős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat,
melyről 5 munkanapon belül értesíti az Igazgatóságot. [7.§ (5) bekezdés]
Az elszámolásokról, illetve az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásáról az
Igazgatóság dönt, amelyről értesíti a Támogatottat és a minisztert. Az Igazgatóság
ellenőrzi az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítését. [7.§ (6) bekezdés]
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A támogatási kérelem kötelező mellékletei
a) az ebr 42 rendszerben elektronikusan rögzített, és kitöltést követően kinyomtatható
5. melléklet szerinti vis maior pályázati adatlap, továbbá amennyiben az
önkormányzat már elvégzett védekezési/helyreállítási munkálatokhoz igényel
támogatást,
úgy
a
költségeket
alátámasztó
bizonylatok,
számlák,
vállalkozói/megbízási szerződések, megrendelések hiteles másolata;
b) a károsodás szempontjából illetékes, szakértői névjegyzékben szereplő műszaki
szakértő által készített nyilatkozat, amely tartalmazza:
ba) a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk
kialakulásának okait,
bb) a károsodott építmény általános jellemzését (építés éve, legutóbbi
felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága – tételesen felsorolva a felújítás,
karbantartás munkálatait és időpontját –, építés technológiája stb.),
bc) az utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés
biztonságára vonatkozó nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és
miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyreállítási
munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez),
bd) az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására
vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását;
c) a képviselő-testület, illetve társulási tanács határozata (segítségként használható a
melléklet szerinti határozati minta) arról, hogy
ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
cb) más – a tulajdonában lévő – épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
cc) saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja
megoldani,
cd) vállalja a károsodott ingatlanra – az 5. § (10) bekezdése szerinti –
értékkövető biztosítás megkötését;
d) a biztosítással kapcsolatos iratok:
da) biztosítási kötvény másolata,
db) amennyiben az ingatlanra nem köthető biztosítás, úgy erről a tényről
szóló – legalább három, országos biztosítótársaság – káreseményt
megelőzően kiadott nyilatkozata,
dc) biztosító által megállapított kár összegére vonatkozó dokumentum, ha a
biztosító még nem állapította meg a kár összegét, akkor legalább a
biztosítónak benyújtott kárigény, egyéb dokumentumok másolata;
e) a rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk esetében az Országos
Meteorológiai Szolgálat igazolása az időjárási körülményekről;
f) a bejelentett védekezési eseményekről, károkról készített fotódokumentáció;
g) az OKF tájékoztatója, illetve helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét tartalmazó 2.
melléklet;
h) az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét tartalmazó 3. melléklet;
i) a pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhárítás tekintetében a
településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kinevezett
szakértői bizottság támogató vagy elutasító javaslatot tartalmazó szakvéleménye (4.
melléklet);
j) az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és a társulási tulajdon igazolása (30
napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata);
k) amennyiben az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által
az adósságrendezés megindításáról szóló jogerős végzés hiteles másolati példánya;
l) az 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti magasabb mértékű támogatás igénylése
esetén az önkormányzat költségvetési rendelete;
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m) a miniszter által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a
káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához
szükséges egyéb dokumentumok.
Csak az a támogatási kérelem felel meg a formai követelményeknek, amelyik:
-

tartalmazza az előírt kötelező mellékleteket,

-

az eredeti példány minden oldala szignóval van ellátva,

-

a megfelelő helyen cégszerűen aláírt,

-

összefűzött,

A Pályázati dokumentációt egy eredeti („E” jellel megjelölve) és két, a pályázó által
hitelesített másolati példányban kell beadni.
A támogatási kérelem átvétele nem azonos a pályázatok befogadásával. A befogadás
időpontjának a tájékoztatónak hiánytalanul megfelelő támogatási kérelem
beérkezésének időpontját, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének
időpontját kell tekinteni.

Támogatás célja, mértéke (5. §)
Pince-, illetve partfalomlás, valamint földcsuszamlás kivételével, csak a káresemény
bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető. Nem igényelhető támogatás a
vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető
károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre, illetve felújítási előirányzatok pótlására.
A költségek között nem számolhatók el
a) a gépbeszerzések,
b) a megelőző munkálatok,
c) a felújítások, fejlesztések,
d) a rovar- és kártevőirtás költségei,
e) a folyó jellegű működési kiadások.
Az igényelhető, illetve megítélhető támogatás mértéke a védekezési költségek
támogatására vonatkozó vis maior kérelem esetén alapesetben a költségek 70%-a.
Helyreállításra vonatkozó kérelem esetén a támogatás maximális mértéke a károsodott
építmény jellegétől függően:
a) utak, hidak, kompok károsodása esetén alapesetben a helyreállítás költségeinek
60%-a,
b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén alapesetben a helyreállítás
költségeinek 70%-a,
c) oktatási, kulturális, szociális, illetve egészségügyi intézmények károsodása esetében
alapesetben a helyreállítás költségeinek 70%-a,
d) egyéb kötelező feladatot ellátó épületek károsodása esetében alapesetben a
helyreállítás költségeinek 60%-a,
e) ár- és belvízvédelmi építmények károsodása esetében a helyreállítás költségeinek
70%-a.
Amennyiben az önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás a c), illetve d) pont
szerinti épületre a káresemény időpontjában is biztosítással rendelkezik, vagy ha az adott
ingatlanra nem köthető biztosítás, úgy a támogatás maximális mértéke 15 százalékponttal
magasabb lehet. Amennyiben az ingatlanra nem köthető biztosítás, ezt a tényt az
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önkormányzat, többcélú kistérségi társulás legalább három, országos biztosítótársaság –
káreseményt megelőzően kiadott – nyilatkozatával igazolja az Igazgatóság felé.
Az önkormányzat a fentiekben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a helyreállítási,
védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, illetve a
miniszter magasabb mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha az önkormányzat
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szerepel, vagy
b) 2008-ben és 2009-ben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatásában részesült,
c) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítására jelentősen meghaladja, feltéve,
hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási
csapások következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést is
érintett.
A többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű
támogatást igényelhet, illetve a miniszter magasabb mértékű támogatást nyújthat abban az
esetben, ha a társulás a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő kistérségben jött létre.
A védekezéssel összefüggő, elismerhető költségekhez az érintett önkormányzatot 100%-os
támogatás illeti meg, amennyiben azok a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet
időszakában keletkeztek. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.
évi XXV. törvény melléklete szerinti kötelező feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú
építmények helyreállításához 100%-os támogatás illeti meg az önkormányzatot,
amennyiben az esemény időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll.

Támogatási előleg lehetősége
− Különösen súlyos természeti, a település nagyobb részét érintő károk (pl. földrengés,
árvíz, lakott területen belüli nagy kiterjedésű belvíz, tornádó, tűzvész, robbanás, pincevagy partfalomlás) mérséklésére a támogatás azonnali segítségnyújtásként, előleg
formájában is folyósítható a miniszter előzetes döntésével, a kedvezményezettet terhelő
elszámolási kötelezettséggel [7.§ (2) bekezdés].
− A települést ért különösen súlyos természeti csapás esetében, amelynek következtében a
lakóépületek jelentős része életveszélyessé vált, illetve helyre nem állítható, kivételesen
a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. Ez a
támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának
vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza. A támogatás előleg formájában is
folyósítható [3.§ (10) bekezdés].

Elszámolás
A támogatott önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a támogatás felhasználásáról – a
befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak az
önkormányzat, társulás számlájára való megérkezés napjától számított egy éven belül – a 6.
melléklet szerinti adatlapok, továbbá a következő hiteles bizonylatok:
a) a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó Támogatott nevére és címére
kiállított számlák Támogatott által hitelesített másolata,
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b) a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások
esetén a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív
másolata,
c) a helyreállításhoz, illetve védekezéshez kapcsolódó saját kivitelezésben végzett
helyreállítás esetén belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről (pl.
géphasználat, üzemanyag stb.),
d) a helyreállításhoz, illetve a védekezéshez kapcsolódó vállalkozói szerződések,
megbízási szerződések, megrendelők, árajánlatok hiteles másolata,
e) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolata (építés esetén),
f) építmény helyreállításához nem kapcsolódó vis maior esemény esetén teljesítés
igazolás hiteles másolata a munka teljesítéséről,
g) építési napló hiteles másolata (építéssel történő helyreállítás esetén),
h) bankbizonylatok hiteles másolata a kapott támogatás összegéről, valamint a
számlák ellenértékének átutalásáról,
i) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló, illetve a bankszámlakivonat
hiteles másolata a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat
hiteles másolata,
j) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák,
valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről,
k) tárgyi eszköz karton építmény esetén,
l) helyreállítás/védekezés befejezése utáni fotódokumentáció (elektronikusan cd-n
vagy színes nyomtatásként),
m) biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai
(amennyiben az épületre nem lehet egyik biztosítónál sem biztosítást kötni, akkor
az erről szóló nyilatkozat három különböző országos biztosítótársaság részéről),
továbbá
n) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását
igazoló iratok másolata
becsatolásával köteles az Igazgatóság és a területileg illetékes államigazgatási hivatal felé
– papír alapon és a 6. melléklet tekintetében elektronikus úton is az ebr42 rendszerben –
elszámolni [7.§ (4) bekezdés].
Az elszámolás elfogadását megelőzően – a területileg illetékes államigazgatási hivatal által
koordinált – előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselőiből álló legalább
két fős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről 5 munkanapon belül értesíti az
Igazgatóságot [7.§ (5) bekezdés]
Az elszámolásokról, illetve az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásáról az
Igazgatóság dönt, amelyről értesíti a Támogatottat és a minisztert. Az Igazgatóság
ellenőrzi az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítését [7.§ (6) bekezdés].
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Határozati minta
Kivonat
____________________________ Önkormányzat Képviselőtestületének/ Közgyűlésének
________________________________ Társulás Társulási Tanácsának,
2010…………..hó ……..napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
_______________________számú határozat
A ……………………………………Képviselőtestület/Közgyűlés/Tanács ülésén úgy
határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati
Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: ___________________________________________________,
helye _________________________________________(pontos cím és helyrajzi szám(ok)).
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2010. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése

Ft
Ft

Egyéb forrás

Ft

Vis maior igény

Ft
Ft

Források összesen

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége _________________
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló _______________.
számú Költségvetési Rendeletében/határozatában biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert/Társulási Tanács elnökét az igénybejelentés
benyújtására.
Kelt:………………………, 2010. ………………….
hiteléül:……………………
PH
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Kiadmány

A vis maior pályázati igénylésben közreműködő szervezetek elérhetősége

Régió

Területileg illetékes államigazgatási
hivatal

1056 Budapest, Váci utca 62-64.
KözépMagyarország

MÁK területileg illetékes szerve
1139 Budapest, Váci út 71.

KözépDunántúl

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u.
5.
8200 Veszprém, Budapest út 4.
2800 Tatabánya, Fő tér 32.

NyugatDunántúl

9021 Győr, Árpád út 32.
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér
1.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.

9022 Győr, Czuczor G. u. 26.
9700 Szombathely, Széll K. u.
20.
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Dél-Dunántúl

7401 Kaposvár, Csokonai utca 3.
7623 Pécs, József Attila utca 10.
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

7621 Pécs, Apáca u. 6.
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
ÉszakMagyarország 3525 Miskolc, Városház tér 1.
3101 Salgótarján, Rákóczi út 36.

3525 Miskolc, Hősök tere 3.
3300 Eger, Eszterházy tér 5.
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.

Észak-Alföld

4024 Debrecen, Piac utca 54.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4401 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

4024 Debrecen, Hatvan u. 15.
5000 Szolnok, Magyar u. 8
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.
3

Dél-Alföld

6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.

6000 Kecskemét, Szabadság tér 1
5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 1.
6720 Szeged, Vár u. 5.
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