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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 17. pont 

Gazdasági, Településfejlesztési 

Bizottság 

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

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: --- 

A határozatot kapják: --- 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. május 3-án és 4-én az ország déli részén jelentős mennyiségű eső hullott. Az OMSZ 

kimutatása alapján Pécs és Szeged térsége kapta országos szinten a legtöbb csapadékot, 45-98 

mm mennyiséget. 

 

A nagy mennyiségű csapadék most nem okozott akkora mértékű károkat, mint 2010-ben, 

azonban ekkora nagyságrendű csapadék „kedvez” a földcsuszamlásra hajlamos területeken a 

felszínmozgás bekövetkeztének. Az egyik ilyen felszínmozgásos terület a vásárcsarnoktól 

keletre lévő domboldal, ahol 2010-ben egy családi házat megrongálva nagy mennyiségű föld 

csúszott meg. Ezen a domboldalon halad a Szilvás felé vezető közút, ahol három szakaszon a 

rézsűcsúszás következtében károsodott az útburkolat. Az önkormányzat 2014.05.09-én a 

káreseményt bejelentette a Belügyminisztérium felé. Tekintettel arra, hogy az útburkolat 

károsodása földcsuszamlás miatt következett be, ezért a Belügyminisztérium Pince- és 

Partfalveszély-elhárítási szakértői bizottsága 2014. május 19-én helyszíni szemlét tartott. A 

bizottság megállapította, hogy a földmozgások veszélyeztetik a Szilvás felé vezető gyűjtőutat, 

a rézsű stabilizációjának hiányában további mozgások alakulhatnak ki, amelyek az egész 

úttestet is elvihetik. A bizottság a vis maior kérelmet támogatja. 

 

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 helyreállítás bekerülési költségének, illetve az 

igényelt támogatás mértékének. 

 

A szakvélemény javasolja a károsodott útszakaszokon a burkolat, valamint a csúszásveszélyes 

alépítmény elbontását kb. 2m mélységig. Ezt követően talajvíz szivárgó kerülne beépítésre, 

majd zúzottköves alépítmény épülne, végül az útburkolat, illetve a kiemelt szegély lenne 

helyreállítva. A kivitelezés költsége bruttó 19.155.651,- Ft. A kapcsolódó egyéb költségekkel 

(szakértői díj, műszaki ellenőrzés) együtt a felújítás teljes költségigénye bruttó 20.244.041,- 

Ft. A jogszabályi feltételek alapján az igényelhető támogatás a teljes költség 70%-a, ez jelen 

esetben 14.170.829,- Ft. A saját forrás mértéke a fennmaradó 30%, azaz 6.073.212,- Ft. 

 

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. Mivel a benyújtási határidő 

elmulasztása jogvesztő, ezért az önkormányzat az igénylés dokumentációját összeállítja és a 

megadott határidőre – mely jelen esetben 2014. június 18. – benyújtja. A képviselő-testület 

döntéséről szóló határozata hiánypótlás keretében kerül benyújtásra. 

 

Annak érdekében, hogy a város egyik főközlekedési útvonalán az útburkolat helyreállítása, 

valamint a közút védelme érdekében a domboldal stabilizációja megtörténhessen, kérem a 

tisztelt képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a vis maior támogatás iránti igény benyújtását. 

 

 

Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása: 

A tavalyi évben tönkrement völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítására vonatkozóan 

az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott be, amit a Belügyminisztérium 2013. 

szeptemberében támogatásban részesített. A képviselő-testület a 87/2013. (V. 30.) határozattal 



 

 

bruttó 15.815.034,- Ft-ban határozta meg a helyreállítás bekerülési költségét. A 2014. évi 

költségvetési rendeletben a tavalyi évről áthúzódó tételként a kivitelezésre, valamint a 

műszaki ellenőrzésre 15.346 eFt került betervezésre. A műszaki ellenőrzés díja 318 eFt, így a 

kivitelezésre felhasználható összeg 15.028 eFt. A szakértői vélemény kitért arra, hogy mivel a 

víz felőli oldalon nem sikerült megtalálni az átfolyás helyét, ezért azt csak a kivitelezés 

megkezdését követően, a gát elbontásakor lehet feltárni. Ezt követően lehet pontosan 

meghatározni, hogy milyen hosszban és mélységben kell a gátat visszabontani, majd 

helyreállítani. A tervező erre az esetre tartalékkeretet irányozott elő, amelyet a 

Belügyminisztérium is támogatott. A kivitelezés során derült ki, hogy a tervezettnél valóban 

nagyobb mértékű beavatkozásra volt szükség. A tételes felmérést követően a tényleges 

kivitelezési költség 15.381 eFt lett. Tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium csak 15.028 

eFt-ig támogatja a helyreállítást, ezért a többletköltséget, 353 eFt-ot az önkormányzatnak saját 

forrásból kell biztosítania. Az idei költségvetési rendeletben 4.000 eFt szerepel „támfal, 

vízelvezetés havaria” előirányzatként, amely eddig nem lett felhasználva, ezért javaslom a 

tisztelt képviselő-testületnek, hogy a felmerült 353 eFt többletköltség ennek az előirányzatnak 

a terhére kerüljön jóváhagyásra. 

 

 

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, Jogi és Ellenőrzési, valamint 

a Gazdasági, Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 

megtárgyalta a Szilvási út útburkolat helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti 

igény benyújtásával, valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési 

költségének módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Szilvási út útburkolat helyreállítása 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 201333 azonosító számú vis 

maior támogatási igény benyújtását a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése:  Komló, Szilvási út károsodott útburkolat helyreállítása,  

     valamint rézsűstabilizációja 

helye:      Komló, Szilvási út 3642 hrsz 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.073.212,- Ft 30 

Biztosító kártérítése ---  --- 

Egyéb forrás  ---  --- 

Vis maior támogatási igény 14.170.829,- Ft 70 

Források összesen 20.244.041,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 20.244.041,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi.  

 



 

 

 A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja: 

 

közút (Szilvási út, 3642 hrsz)  

kötelező feladat: településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak 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 2014. évi költségvetéséről szóló 

5/2014.(III.07.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 

 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat 

terhére 3.647.000,- Ft-ot 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok 

önereje” előirányzat terhére 2.426.212,- Ft-ot 

 

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

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

 

2. Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása: 

 

A képviselő-testület a Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy 

helyreállítás 2014. évi ütemének bekerülési költségét 15.699 eFt-ban határozza meg. A 2014. 

évi költségvetési rendeletben erre a célra jóváhagyott 15.346 eFt feletti összeget, 353 eFt-ot a 

költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „támfal vízelvezetés havaria” előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet 

soron következő módosítása során vezesse át. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

 

Komló, 2014. június 12. 

 

 

  Polics József 

  polgármester 

 


