
 
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 

28.) Korm. rendeletet 2010. októberi módosításáról 
 
 
2010. október 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 154. számában a 243/2010. (X. 5.) Korm. 
rendelet (Mód. rendelet), mely módosította a vis maior tartalék felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendeletet (Kormányrendelet.), valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet (Áht.).  
 
Új szabály a Kormányrendeletben, hogy a támogatás felhasználásával megvalósítható lesz új 
beruházás is, mégpedig akkor, ha a vis maior esemény következtében a kötelező 
önkormányzati feladatot szolgáló épület összedől, vagy helyreállíthatatlanul károsodik. Ekkor 
a miniszter javaslatára, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító 
szerv előzetes szakmai véleménye alapján a Kormány dönt a támogatás felhasználásáról új, a 
káreseményt megelőző funkciót betöltő beruházás megvalósítása érdekében. Ez nem minősül 
olyan fejlesztésnek, mely nem számolható el a pályázatban.   
 
A Mód. rendelet hatályba lépését követően (10.08.) benyújtott vis maior pályázatok esetén az 
5. melléklet szerinti adatlapon rögzített támogatási kérelmet – változatlanul a bejelentést 
követő 22 munkanapon belül – papír alapon egy eredeti és három másolati példányban kell 
benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének, továbbá egy másolati 
példányban a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének. A benyújtási 
határidő meghosszabbítására továbbra sincs lehetőség, elmulasztása jogvesztő. A 
jogszabálynak megfelelő igényeket a Magyar Államkincstár egy eredeti és két másolati 
példányban részletes véleményének egyidejű csatolásával küldi meg a miniszter részére. A 
miniszteri döntési mechanizmussal kapcsolatos kisebb módosítás kivételével a Mód. rendelet 
többi szabályát a folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell. 
 
Károsodott ingatlan esetén képviselő-testületi (társulási tanácsi) határozat szükséges arról, 
hogy az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
 
A miniszteri döntést követően kettéválik a támogatás igénybe vételének folyamata. 
Védekezési költségek esetén a támogatást a minisztérium utalványozása alapján a Kincstár 
folyósítja. Ez az eddigi pályázatok esetén is így történt, helyreállítási költségek 
vonatkozásában viszont október 8-tól új szabályok érvényesek. A helyreállítási költségekre 
jóváhagyott támogatás a Kincstárhoz benyújtott, teljesítést igazoló számla vagy egyéb 
teljesítést igazoló dokumentum alapján – előleg igénybe vétele esetén az előleg 
felhasználásával történő elszámolást követően - vehető igénybe.  Az elszámoláshoz 
benyújtandó számla (egyéb teljesítést igazoló dokumentum) eredeti példányán a pályázathoz 
tartozó ebr42 igénylésazonosítót fel kell tüntetni.  
Előleg továbbra is igényelhető, melynek összege helyreállítás esetén a jelzett helyreállítási 
költség legfeljebb 15 %-a védekezés esetén pedig a jelzett védekezési költség legfeljebb 50 
%-a lehet. 
Változott a felhasználásról történő elszámolás végső határideje, mely immár nem a 
támogatásnak az önkormányzat számlájára való megérkezéshez kötődik, hanem a miniszteri 
döntéshez. A támogatás felhasználásáról tehát a befejezési határidőt követő 22 munkanapon 
belül, de legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül el kell számolni.  
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A Mód. rendelet értelmében a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének 
képviselője és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője a helyreállítás során annak 
befejezéséig a támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. Míg a helyreállítás 
befejezéséig csak egy lehetőség, az elszámolás elfogadását megelőzően viszont kötelező a 
helyszíni ellenőrzés lefolytatása, de csak helyreállítás esetében. Védekezési költségek 
megtérítésére irányuló pályázat elszámolásának elfogadása előtt tehát már nem kell helyszíni 
ellenőrzést lefolytatni.  
 
Szolnok, 2010. október 13. 
        dr. Katona Károly 
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