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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! 
 
2016. július hónapban két alkalommal is előfordult olyan mértékű esőzés, ami kárt tett 
önkormányzati tulajdonú létesítményekben, ingatlanokban. A károk felmérését követően a 
jogszabályban rögzített 7 napon belül az alábbi helyszínekre vonatkozóan nyújtott be az 
önkormányzat vis maior támogatás iránti igényt: 
 

I. 2016. július 16-i esőzés: 

a) Mecsekjánosi, Iskola u. 19-21. számú lakóházak előtti szakaszon a Kaszánya-patak 
jobb oldali rézsűje kb. 20 m hosszban megcsúszott, kifordítva a rézsűben található 
fákat, valamint egy telefonoszlopot. 

b) Patak utcában a közút melletti rézsű kb. 15 m hosszban megcsúszott károsítva egy 
telefonoszlopot 

c) Újtelepen a Tél utca alatt található rézsű kb. 20 m hosszban megcsúszott és 
tönkretette a rézsű alján található csapadékvíz elvezető árkot 

d) Mecsekjánosi-pusztán a volt csecsemőotthon melletti közút burkolatának egy 
részét az eső elmosta 

e) Kisbattyán felé vezető közúton a településrész előtti erdős szakaszon a közút 
burkolatának egy részét az eső lemosta 

II.  2016. július 28-i esőzés 

a) A Magyar Bálint utca 3. számú lakóház Eszperantó felőli oldalán található rézsű 
megcsúszott, az ott lévő fák részben kifordultak a földből 

A fenti károsodásokat az önkormányzat két igénybejelentés keretében a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben elektronikusan 
rögzítette. Az illetékes szervek a jogszabály alapján előírt helyszíni szemlét elvégezték, és 
minden helyszín esetében 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 szakvélemény javaslata alapján a földcsuszamlásokat megtámasztó szerkezet beépítésével 
(GABION elemes támfal) célszerű helyreállítani annak érdekében, hogy ezeken a 
csúszásveszélyes helyszíneken a későbbiekben ne alakuljanak ki hasonló vagy nagyobb 
károkozások (lakóházak, közutak közelsége, közművezetékek károsodásának elkerülése). A 
közutak esetében az aszfaltburkolat helyreállítása, valamint padkarendezés szerepel a 
helyreállítási tervben. A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye 
bruttó 26.159.620,- Ft. A szakértő vállalkozási díja bruttó 990.000,- Ft, míg a támogatási 
igénybe kötelező műszaki ellenőrzésre bruttó 635.000,- Ft-ot állítottunk be. A teljes 
költségigénye a két támogatási igénynek így bruttó 27.784.620,- Ft. A jogszabályi feltételek 
alapján az igényelhető támogatás a teljes költség 70%-a, a fennmaradó 30%-ot saját forrásból 
kell biztosítania az önkormányzatnak. Mivel két igénybejelentés történt, ezért a költségeket és 
forrásokat meg kell bontani, ezek a határozati javaslat I. és II. pontjában szerepelnek. 
 
 



 

 

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 a július 16-i esőzések 
esetében 2016. augusztus 31. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg 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 2016. júliusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 
támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
I. 2016. július 16-i esőzés: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 041  
 
A káresemények megnevezése és helyszínei: 

a) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Iskola utca (hrsz: 2588) 

b) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Patak utca (hrsz: 2461) 

c) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3) 

d) út helyreállítása: Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173) 

e) út helyreállítása: Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158) 

 
A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2016. év 2017. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.031.009,- Ft 4.840.062,- Ft 30 

Biztosító kártérítése ---  --- --- 
Egyéb forrás  ---  --- --- 
Vis maior támogatási igény 4.739.021,- Ft 11.293.478,- Ft 70 
Források összesen 6.770.030,- Ft 16.133.540,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.903.570,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a 
tulajdonát képezik.  
 

� A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálják: 

- Komló, Iskola utca (hrsz: 2588): vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 



 

 

- Komló, Patak utca (hrsz: 2461); Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173); 
Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása 

- Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, valamint vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(III.4.) számú, valamint a 2017. évi Költségvetési Rendeletében az alábbiak 
szerint biztosítja. 
 

- a 2016. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.031.009,- Ft-ot 

- a 2017. évi költségvetési rendelet terhére 4.840.062,- Ft-ot 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi saját forrás összegét a költségvetési 
rendeletben szerepeltesse.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
II. 2016. július 28-i esőzés: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 311  
 
A káresemény megnevezése és helyszíne: 

földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591) 

 
A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2016. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.464.315,- Ft 30 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 3.416.735,- Ft 70 
Források összesen 4.881.050,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.881.050,- 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: 

- Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591): 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 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(III.4.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 
 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat 
terhére 1.464.315,- Ft-ot 

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

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
 
Komló, 2016. augusztus 22. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 
 



 

 

Melléklet 
 

 
 
 

 


