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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021 május hónapi csapadékos időjárás következtében a Nagyrét utcai új közút rézsűje
először kb. 50 m hosszban, majd a május 17-20. közötti nagy mennyiségű csapadék
eredményeként további közel 70 m hosszban megcsúszott. A rézsűcsúszás a területen
található közművekben is kárt tett.
A közút tervezése során készített talajvizsgálatok megállapították, hogy talajmozgás a
területen nem várható. Ebből adódóan a közút tervezője rézsű megtámasztást nem tervezett, a
kivitelező a tervek szerint építette meg a közutat, így az önkormányzat a bekövetkezett károk
helyreállítására a Belügyminisztérium felé vis maior igénybejelentést nyújtott be a
rendelkezésre álló határidőn belül (05.26-án). Ezt követően a jogszabályban meghatározott
szervezetek (Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási szakértői bizottság;
Katasztrófavédelem; Kormányhivatal) helyszíni szemlét tartottak, melynek során
megállapították, hogy a keletkezett károk az esőzésekre visszavezethetően alakultak ki, a
bekövetkezett esemény vis maior helyzetnek minősíthető.
A jogszabályi előírások szerint az önkormányzatnak a bejelentést követő 40 napon belül
szakértői véleményt kellett benyújtania a Belügyminisztérium felé a helyreállításra
vonatkozóan. Ezt követően kell egy részletesebb kiviteli tervet készíteni. Az önkormányzat a
kormányrendelet által előírt határidő betarthatósága érdekében szerződést kötött a szakértői
vélemény, illetve a kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan bruttó 340-340 ezer Ft költséggel.
A szakértői vélemény a megadott határidőre elkészült, és 07.05-én benyújtásra került a
Belügyminisztérium felé. A szakértői vélemény, valamint a tervező által elkészített
költségvetést az önkormányzat előzetesen egy kivitelezővel beáraztatta. Az indikatív árajánlat
alapján a helyreállítás teljes költsége az alábbiak szerint alakulnak:
(bruttó)
szakértői vélemény:
kiviteli terv készítése:
kivitelezés:
műszaki ellenőrzés:
Összesen:

340.000,- Ft
340.000,- Ft
33.657.500,- Ft
444.500,- Ft
34.782.000,- Ft

A vis maior támogatásról szóló kormányrendelet szerint az önkormányzatnak legalább 10 %
önerőt kell biztosítania. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy az igényelhető támogatás:
31.303.800,- Ft, míg a szükséges önrész: 3.478.200,- Ft. Az önkormányzat a fenti pénzügyi
konstrukcióval nyújtotta be a támogatási igényét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és utólag hagyja jóvá
a vis maior igénybejelentés 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, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta Komló, Nagyrét
utcai rézsűcsúszás helyreállítására vonatkozó vis maior igénybejelentéssel kapcsolatos
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy Komló Város
Önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott be az alábbiak szerint:
Igénylésazonosító:

528 244

A káresemény megnevezése:
helye:

Komló, Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállítása
Komló, Nagyrét utca 1520/11 hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2021. év
3.478.200,- Ft
----31.303.800,- Ft
34.782.000,- Ft

%
10
----90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 34.782.000,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
3. A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
közút (Nagyrét utca, 1520/11 hrsz.)
kötelező feladat: településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása)
4.

Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

5.

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.
(III. 10.) költségvetési rendeletében az alábbiak szerint biztosítja.
-

Határidő:
Felelős:

a 7. sz. mellékletben szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat
terhére.
2021. július 8.
Polics József polgármester

Komló, 2021. július 7.

Polics József
polgármester

