ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. augusztus 26-án
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat
benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

Iktatószám:

Melléklet:

13014/2021.

-

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Breitenbach József műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság

Egyéb megjegyzés:
Meghívott: A határozatot kapják: -

Hatáskör
SzMSz 1. melléklet II. C.) 18. pont

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. július 17-én történt nagymértékű esőzés kárt tett az alábbi önkormányzati tulajdonú
építményekben:
a) Komló, Gesztenyési út (115 hrsz.) közút melletti járda a nagy mennyiségű
csapadékvíz hatására 41 méter hosszon károsodott.
b) Bocskai István utca (7777/1 hrsz.) zúzott kő közút burkolatát a lehullott nagy
mennyiségű csapadék 230 fm hosszban lemosta, az út teljes hosszában mély
kimosódások keletkeztek. Az úton 40 fm felületzárást is megbontott a nagy
mennyiségű csapadékvíz.
c) Cseresznyák dűlő (7441/51 hrsz.) közút burkolatát a lehullott nagy mennyiségű
csapadék elmosta kb. 162 m2-en.
d) Komló, Altáró utca (2413/91 hrsz.) csapadékelvezető beton árok mellett lévő
rézsűt a lezúduló nagy mennyiségű csapadék megbontotta.
Az önkormányzat a károk felmérését követően - a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletnek (a
továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelően, 7 napon belül - 2021. július 23-án vis maior
igénybejelentést nyújtott be a Belügyminisztériumnak, a fenti helyszíneken bekövetkezett
károk helyreállítására.
A bejelentést követően a területileg illetékes megyei kormányhivatal által koordinált bizottság
2021. július 28-án a jogszabály alapján előírt helyszíni szemlét elvégezte, amely alapján az a),
b) és c) pontok tekintetében jogosnak ítélték meg a vis maior igényt, míg a „d” pont
tekintetében nem javasolták támogatni azt.
Annak érdekében, hogy a Korm. rendelet szerinti határidőre (2021. augusztus 31.) benyújtásra
kerülhessen a vis maior támogatás iránti kérelem, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
27/2021. (VIII. 4.) számú határozata alapján az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött
Németh Gábor műszaki szakértővel, aki a károsodás tárgyához igazodó jogosultsággal
rendelkezik 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)
szakértői vélemény és helyreállítási terv:
525.000,- Ft
kivitelezés költsége:
12.697.749,- Ft
műszaki ellenőrzés:
375.000,- Ft
Összesen:
13.597.749,- Ft
A helyreállítási munkák elvégzéséhez főszabály szerint 30 %-os önerőt kell biztosítani,
azonban a Korm. rendelet 5. § (2) bek. c) pontja alapján azon önkormányzatok esetében, ahol
az előző évek során több vis maior esemény történt - a pályázatban foglalt indoklás mellett lehetséges mindössze 10% saját forrás biztosítása is. Figyelembe véve a magas helyreállítási
költséget, javaslom a 10%-os önerő biztosításával a pályázat benyújtását.
Ez jelen esetben azt jelenti, hogy az igényelhető támogatás: 12.237.974,- Ft, míg a szükséges
önerő mértéke: 1.359.775,- Ft. 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 ülésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hagyja jóvá a vis
maior támogatás iránti igények benyújtását és biztosítsa az ahhoz szükséges önerőt.
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 az EBR 530179
azonosító számú vis maior igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat vis maior támogatási
igényt nyújtson be az alábbiak szerint:
Igénylésazonosító: 530 179
a) A káresemények megnevezése: közút melletti járda a nagy mennyiségű csapadékvíz hatására 41 méter hosszon károsodott.
Helye:
Komló, Gesztenyési út 115 hrsz.
b) A káresemények megnevezése: közút zúzott kő burkolatát a lehullott nagy mennyiségű
csapadék 230 fm hosszban lemosta, az út teljes hosszában mély kimosódások keletkeztek. Az úton 40 fm felületzárást is megbontott a nagy mennyiségű csapadékvíz.
Helye:
Komló, Bocskai István utca 7777/1 hrsz.
c.) A káresemények megnevezése: közút burkolatát a lehullott nagy mennyiségű csapadék
elmosta kb. 162 m2-en.
Helye:
Komló, Cseresznyák dűlő 7441/51 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2021. év
1.359.775,- Ft
----12.237.974,- Ft
13.597.749,- Ft

%
10
----90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 13.597.749,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
3. A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
a. közút (Komló, Gesztenyési út, 115 hrsz.)
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása)
b. közút (Komló, Bocskai István utca, 7777/1 hrsz.)
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása)
c. közút (Komló, Cseresznyák dűlő 7441/51 hrsz.)
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása)

4. Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak 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.
- a 7. sz. mellékletben szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
Határidő:
Felelős:

2021. augusztus 30.
Polics József polgármester

Komló, 2021. augusztus 16.
Polics József
polgármester

