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JELENTÉS 
 

az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési 
költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék -, 

illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának 
megemeléséről 

 
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 46. §  
(1) bekezdésében foglaltak alapján a következő Jelentést terjeszti az 
Országgyűlés elé: 
 
1999 novemberben és decemberben súlyos belvízhelyzet alakult ki. A kialakult 
helyzet azonnali műszaki beavatkozásokat kívánt, mivel számos település 
esetében a belvízelvezető létesítmények hiánya akadályozta a mentesítést. A 
vízügyi szervek, illetve az önkormányzatok az indokolt védekezési munkákat 
azonnal megkezdték és fokozott erővel folytatják.  
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A 2000. évi költségvetési törvény az önkormányzatoknak nyújtandó támogatásra 
a Belügyminisztérium fejezetben, a céljellegű decentralizált támogatáson belül 
az I. félévben a megyei területfejlesztési tanácsok normatív keretének 10%-áig 
biztosítja a vis maior események fedezetét. A megyei területfejlesztési tanácsok 
ezen keretének igénybevétele után a központi költségvetés 330 millió forintos 
vis maior tartalékából kérhetnek kiegészítést. Ezen kérelmekről a 
belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttesen dönt.  
A jelenlegi helyzetben a legnagyobb kárt szenvedett megyék (Békés, Csongrád 
és Jász-Nagykun-Szolnok) területfejlesztési tanácsai saját vis maior kereteiket a 
védekezési kiadásokra már igénybe vették. Csongrád megyéből  
16 önkormányzat kérelmére 194.877.440.-Ft -, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből 9 önkormányzat kérelmére 132.133.782.-Ft -, míg Békés megyéből 44 
önkormányzat kérelmére 164.852.000.- Ft összegű vis maior központi tartalék 
igény érkezett meg a Belügyminisztériumba.  
 
A rendkívüli helyzetben az azonnali intézkedésekhez a vis maior tartalék 
előirányzat megemelésére volt szükség.  
 
A Kormány áttekintette a központi költségvetés önkormányzatokat érintő 
előirányzatait és azt állapította meg, hogy a címzett és céltámogatások 1999. évi 
lemondásából, visszafizetéséből rendelkezésre álló 2.580 millió Ft-os 
maradvány fedezetet nyújt 1.600 millió Ft vis maior tartalékra és 980 millió Ft 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium vízkárelhárítási előirányzatára 
történő átcsoportosításához. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény szerint ezen előirányzat a 
feltételeknek megfelelő - a szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott - 
igények kielégítésére fordítható.  
 
A Kormány fejezeten belüli átcsoportosítással a következők szerint növelte meg 
a vis maior tartalék és a vízkárelhárítási művek fenntartása előirányzatát: 
A Belügyminisztérium fejezet címzett és céltámogatások előirányzat 
maradványa 2.580 millió Ft-tal csökken,  
 
A Belügyminisztérium fejezet “vis maior tartalék” előirányzat 1.600 millió Ft-
tal, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 
“vízkárelhárítási művek fenntartása” előirányzata  980 millió Ft-tal nő.  
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