
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. április 26-án 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: Vis maior támogatási igény benyújtása 
  
 
 
 

Iktatószám: 2405/2018 Melléklet: 3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kovács Brigitta ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 10. pont 

  
  
  
 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: --- 
A határozatot kapják: --- 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2018. március hónapban történt nagymértékű esőzés kárt tett több önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban. A károk felmérését követően a jogszabályban rögzített 7 napon belül az alábbi 
helyszínekre vonatkozóan a károkat az önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett 
ebr42 rendszerben elektronikusan rögzítettük. 
 
2018. március 17-i esőzés: 

a) Komló, 0158 és 5603 helyrajzi számú területeken a Kisbattyáni városrészhez 
vezető út padkáját mindkét oldalon helyenként, megközelítőleg 1 km hosszban a 
csapadék elmosta, kimosta. 

b) Komló, 3416 helyrajzi számú ingatlanon található garázssor mögötti támfal bedőlt 
körülbelül 12 folyóméteres részen. 

c) Komló, 451 helyrajzi számon található Kaszánya patak árok rézsűje bedőlt 
hozzávetőlegesen 30 folyóméter hosszúságban. 
 

Az illetékes szervek a jogszabály alapján előírt helyszíni szemlét elvégezték, és jogosnak 
ítélték meg a vis maior igény bejelentését. 
 
Annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott határidőre be tudjuk nyújtani a vis 
maior támogatás iránti kérelmet, az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött egy 
megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel a szakértői vélemény és helyreállítási terv 
elkészítésére. A szakértői vélemény a vis maior támogatás iránti kérelem kötelező eleme, 
annak tételes költségvetése képezi az alapját a helyreállítások bekerülési költségének, illetve 
az igényelt támogatás mértékének. 
 
A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye bruttó 26.620.369,- 
Ft. A támogatási igénybe kötelező műszaki ellenőrzésre bruttó 450.000,- Ft-ot állítottunk be. 
A helyreállítási munkák elvégzéséhez az ide vonatkozó rendelet alapján általában 30 %-os 
önerőt kell biztosítani, azonban a rendelet 5§ (2) c) pontja alapján azon önkormányzatok 
esteében ahol az előző évek során több vis maior esemény történt, a pályázatban foglalt 
indoklás mellett lehetséges 10% saját forrás biztosítása is. Figyelembe véve a magas 
helyreállítási költséget, javaslom a 10%-os önerő biztosításával a pályázat benyújtását. 
Amennyiben a bíráló szervezet nagyobb mértékű önerő mellett nyújt vis maior támogatást, 
úgy a helyreállítási munkák megfelelő finanszírozása érdekében újabb előterjesztést nyújtunk 
be a Tisztelt Képviselő-testület soron következő ülésére.  
 
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint a vis maior támogatási igény benyújtásának határideje a 
Belügyminisztérium felé történt bejelentést követő 40. nap, ami jelen esetben 2018. május 2. 
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hagyja jóvá a vis 
maior támogatás iránti igények benyújtását! 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2018. márciusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 



 

 

támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 
401 541.  

 
2. A káresemények megnevezése és helyszínei: 

a) Komló, 0158 és 5603 helyrajzi számú területeken a Kisbattyáni városrészhez 
vezető út padkáját mindkét oldalon helyenként, megközelítőleg 1 km hosszban a 
csapadék elmosta, kimosta. 

b) Komló, 3416 helyrajzi számú ingatlanon található garázssor mögötti támfal bedőlt 
körülbelül 12 folyóméteres részen. 

c) Komló, 451 helyrajzi számon található Kaszánya patak árok rézsűje bedőlt 
hozzávetőlegesen 30 folyóméter hosszúságban. 

 
3. A káresemények forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.662.037,- Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 23.958.332,- Ft 90 
Források összesen 26.620.369,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 26.620.369,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
4. A képviselő-testület nyilatkozik a következőkről: 

 
� A káreseménnyel érintett vagyonelemek a képviselő-testület tulajdonát képezik.  

 
� A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

- Komló, Kaszánya patak (hrsz.: 451): vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

- Komló-Kisbattyán (hrsz.: 0158, 5603): helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása 

- Komló, Berek utcai garázssor (hrsz.: 451): településüzemeltetés (közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 22/2018 
(III.7.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
 



 

 

- a 2018. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.662.037,- Ft-ot 

 
5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon 
 

Határid ő:  2018. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  2018. május 2. 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
 
 
Komló, 2018.április.24. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Berek utcai garázssor 3416 hrsz.        Melléklet 1. 
 
 



 

 

Kisbattyáni városrészhez vezető útszakasz 0158 és 5603 hrsz.    Melléklet 2. 
 



 

 

Kaszánya patak 451 hrsz.        Melléklet 3. 


