Vis-maior pályázatok a 2019-es évben
Écs, Hegyalja u. 312 hrsz partfal-károsodás helyreállítása
Écs Község Önkormányzata a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján elektronikus úton 438076 ebr42 azonosító számon vis maior
eseményt jelentett be 2019. március 14. napján az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
Écs Község Önkormányzata partfalomlás helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A
katasztrófavédelem és a kormányhivatal a helyszíni bejáráson az eseményt vis maior eseménynek
minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak alapján a lehulló csapadék hatására 2019. március 07-én a
312 hrsz-ú közút menti löszös partfal 30 fm hosszon károsodott, több ponton az alatta fekvő mélyútra omlott.
Az omlás gyalogúttá szűkítette az amúgy is keskeny önkormányzati utat, ellehetetlenítve a gépjárművel való
közlekedést az úton. A Pince és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság véleménye alapján a
kárelhárítás indokolt. 2019. augusztus 1. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően a felmerült költségek
finanszírozására 13.374.000 ,-Ft, (90%-os) vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Önkormányzatot.

Kereszthorog II. ütem, Écs, 2320 hrsz partfal-károsodás helyreállítása
Écs Község Önkormányzata a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján elektronikus úton 438057 ebr42 azonosító számon vis maior
eseményt jelentett be 2019. március 11. napján az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
Écs Község Önkormányzata partfal helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A
katasztrófavédelem és a kormányhivatal a helyszíni bejáráson az eseményt vis maior eseménynek
minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak alapján a lehulló csapadék hatására 2019. március 07-én a
Kereszthorog közút (2320 hrsz.) menti löszös partfal 120 fm hosszon szakaszosan ráomlott az útra,
különböző intenzitással. A partfal felületén lösztömbök váltak le, az negatív dűlésűvé vált. A Pince- és
Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság megállapítása alapján az omlások szűkítik a keskeny úttestet,
veszélyeztetve lakott ingatlanok megközelítését, az úton való közlekedés biztonságát, a kárelhárítás indokolt.
A jelen pályázatban szereplő partfal a 2017. évben beadott vis maior pályázatban (385 831 ebr42
azonosítószámú) szereplő 80 fm hosszban megsérült és helyreállított partfal folytatása.
A kormányhivatal véleményével egyetértésben az elismert helyreállítási költségek 90%-os intenzitással
támogathatók. 2019. augusztus 1. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően a felmerült költségek
finanszírozására 59.224.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Önkormányzatot.

Écs, Domb u. (Gombos-horog), 506. hrsz partfal-károsodás helyreállítása (meghosszabbítás)
Écs Község Önkormányzata a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján elektronikus úton 385833 ebr42 azonosító számon vis maior
eseményt jelentett be 2017. október 30. napján az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
Écs Község Önkormányzata partfal helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A
katasztrófavédelem és a kormányhivatal a helyszíni bejáráson az eseményt vis maior eseménynek
minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak alapján a lehulló csapadék hatására az 506 hrsz – ú partfal
15 fm hosszon leomlott, a partfal omlása lakóingatlanokat megközelítő önkormányzati tulajdonú közutat
veszélyeztet, a kárelhárítás indokolt.
A kormányhivatal a benyújtott pályázatot megalapozottnak ítéli. A kormányhivatal véleményével
egyetértésben az önkormányzat kérelme 90%-os intenzitással támogatható. 2018. július 20. napján kelt
miniszteri döntésnek megfelelően a felmerült költségek finanszírozására 14.096.000Ft, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az Önkormányzatot.

