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kapcsolódó 196/2021. (VII. 8.) sz., valamint 211/2021.
(VIII. 26.) sz. határozatok visszavonása
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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság

Egyéb megjegyzés:
Meghívott: --A határozatot kapják: ---

Hatáskör
SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 18. pont

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. május havi csapadékos időjárás következtében károsodott Nagyrét utcai új közút
rézsűjének a helyreállítására vonatkozóan az önkormányzat vis maior támogatási igényt
nyújtott be a Belügyminisztérium felé a 196/2021. (VII.8.) sz. határozat szerint
(előterjesztéshez 1. sz. melléklet). A határozat szerint az önkormányzat biztosította a
helyreállítási költségek 10 %-át, mint önerőt 3.478.200,- Ft értékben.
Annak érdekében, hogy a további nagyobb károkozások elkerülhetők legyenek és a
kivitelezési munkák mielőbb elindulhassanak a Belügyminisztérium döntése előtt, az
önkormányzat a 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatában döntött arról, hogy a helyreállítási
munkákra a saját forráson kívül további legfeljebb 35 millió Ft-ot biztosít, azzal a feltétellel,
hogy kedvező belügyminisztériumi elbírálás esetén ezt az összeget vissza kell pótolni az
önkormányzat költségvetésébe. A határozatot az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
A döntés alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta,
a legkedvezőbb árat a STRABAG Építő Kft. tette, bruttó 27.231.848,- Ft összeggel.
A helyreállítással kapcsolatban az alábbi költségek merültek, illetve merülnek még fel:
1) Szakértői vélemény elkészítése: 340.000,- Ft
2) Kiviteli terv készítése:
340.000,- Ft
350.000,- Ft
3) Műszaki ellenőrzés:
A korábban jóváhagyott költségek helyett a helyreállítás összköltsége a fentiek szerint bruttó
28.261.848,- Ft.
Az 1) és 2) pontban szereplő tételek már kifizetésre kerültek, a 3) tétel, valamint a kivitelezés
teljesítése 2022-ben esedékes.
A Belügyminisztérium 2021.10.03-án értesítette az önkormányzatot, hogy a benyújtott vis
maior támogatási igény elutasításra került. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák már
megkezdődtek és a helyreállítást mindenképpen el kell végezni, ezért ennek költségét az
önkormányzatnak véglegesen saját forrásból kell biztosítania. Emellett javaslom a forrás
beruházási előirányzatként történő biztosítását
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a fentiek alapján
hagyja jóvá a Nagyrét utcai részű helyreállításához szükséges források módosítását.
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 a Komló, Nagyrét
utcai rézsűcsúszás helyreállítás költségmódosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a „Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét
utcai rézsűcsúszás” tárgyú, 196/2021. (VII. 8.) számú, valamint a „Nagyrét utcai
rézsűcsúszás helyreállítása”, tárgyú 211/2021. (VIII. 26.) számú határozatokat visszavonja.

2. A képviselő-testület a támfal beruházási munkák megvalósításához szükséges bruttó
28.261.848,- Ft-ot biztosítja az alábbiak szerint:
1) Szakértői vélemény elkészítése és Kiviteli terv készítése: összesen bruttó 680.000,Ft összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 7. sz. mellékletben szereplő
„Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére
2) Helyreállítás kivitelezési munkáinak elvégzése, valamint a műszaki ellenőri
feladatok ellátása: összesen 27.581.848,- Ft összegben az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének a terhére.
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti módosítások átvezetéséről, illetve az
áthúzódó kötelezettség 2022. évi költségvetés tervezése során történő szerepeltetéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. március 10.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. december 1.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

KIVONAT
a Képviselő-testület 2021. július 8-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2021. (VII. 8.) sz. határozata
Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai
rézsűcsúszás
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.
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

K.m.f.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

2. sz. melléklet

KIVONAT
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2021. (VIII. 26.) sz. határozata
Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Nagyrét
utcai rézsűcsúszás helyreállítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a kivitelezési munkák megvalósítására a 196/2021. (VII. 8.) sz.
határozatában már biztosított 3.478.200,- Ft önrészen kívül további, legfeljebb 35
millió Ft-ot biztosít azzal a feltétellel, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott vis
maior támogatási igény kedvező elbírálása esetén az elnyert támogatást a
költségvetésbe vissza kell pótolni. A forrás fedezete Komló Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret”
előirányzat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárását követően – amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege
nem haladja meg a rendelkezésre álló forrást – a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 20.
Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 30.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K.m.f.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

