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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Bajcsy Zs. utcában, a Városi Bíróság épülete és a volt gázcseretelep ingatlana között 
található az 574 hrsz-ú árok. Ez a nyílt árok a volt gázcseretelep bejáratánál egy 
hordalékfogóval rendelkező műtárgy után zárt csatornában folytatódik. 
 
A Városgondnokság munkatársai január elején észlelték, hogy a műtárgy mellett a talaj 
beszakadt. A műtárgyat lefedő elemek eltávolítása után derült ki, hogy a műtárgy 
fenéklemeze teljesen leszakadt, és a víz elkezdte kimosni a körülötte lévő talajt, ennek volt az 
eredménye a talaj felszíni beszakadása. 
 
Az észlelést követően a káreseményt rögzítettük az Ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben, mint vis maior eseményt. 2013. február 12-én a megyei kormányhivatal és a 
katasztrófavédelem szakemberei helyszíni szemlét tartottak, amely során megállapították, 
hogy a bekövetkezett káresemény vis maior eseménynek minősül és jóváhagyták a vis maior 
támogatás iránti igény benyújtását. 
 
A helyreállítás költségére vonatkozóan árajánlatot kértünk egy helyi vállalkozótól. A 
helyreállítás tervezett költsége az árajánlat alapján bruttó 1.524.000,- Ft. A vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján 
a vis maior igénybejelentéshez szükséges egy szakértői vélemény becsatolása is a rendeletben 
részletezett tartalommal. A szakértői vélemény elkészítésének a költségével, illetve az egyéb 
felmerülő költségekkel (pl. hiteles tulajdoni lap megkérése) együtt a helyreállítás teljes 
költségét 1.676.400,- Ft-ban határoztuk meg, amely költséget a helyszíni szemle során 
közreműködő szervek elfogadtak. 
 
A vis maior igénybejelentés kötelező eleme a képviselő-testület határozata, amely határozat 
tartalmát szintén meghatározza a fenti Kormányrendelet. A szabályozás szerint a teljes 
helyreállítási költség 70%-a kérhető vis maior támogatásként, ami jelen esetben 1.173.480,- 
Ft. A saját forrás összege a fennmaradó 30%, ami 502.920,- Ft. 
 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tervezett vis maior támogatási 
igény benyújtását az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembe vételével hagyja jóvá.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a vis maior támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló, Bajcsy Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz 
elvezető árok károsodott műtárgyának a helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás 
iránti igény benyújtását. 
 
A Képviselő-testület a helyreállítás teljes költségigényét bruttó 1.676.400,- Ft-ban 
határozza meg, amelyhez 70% mértékű, azaz 1.173.480,- Ft vis maior támogatást igényel, 
míg a teljes költség 30%-át, 502.920,- Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében. 
 



 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem 
rendelkezik, a helyreállítást saját erőből – részben vagy egészben – nem tudja megoldani. 
 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a saját forrás előirányzatát a 2013. évi 
költségvetés készítése során vegye figyelembe.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határidő:  2013. február 27. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2013. február 13. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 



Melléklet 
Fotók a károsodott műtárgyról 

 

 
Kimosódott talaj a műtárgy mellett 

 
 

 
Károsodott műtárgy a fenéklemez nélkül 
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