
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 14-én 
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat 

benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása  
 
 
 
 

Iktatószám: 7138/2022 Melléklet: -  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Breitenbach József műszaki ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz 1. melléklet 2.3.18. pont 

 
 
 
 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
A határozatot kapják: - 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2022. június 23-án a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék az Iskola utcában 
(komlói 2525 hrsz.) iszappal hordalékkal telítette az utat, az árkot és az átereszeket.  
Az önkormányzat a fenti helyszínre vonatkozóan – a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend) 
rögzítetteknek megfelelően 7 napon belül - 2022. június 24-én, a bekövetkezett károk 
elhárítására vis maior igénybejelentést nyújtott be a Belügyminisztérium felé.  
 
A bejelentést követően a területileg illetékes megyei kormányhivatal által koordinált bizottság 
2022. július 5-én a jogszabály alapján előírt helyszíni szemlét elvégezte, és az „előre nem 
látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés” kategóriába 
sorolta vis maior igénybejelentésünket. A védekezési feladatok elvégzésének összköltsége az 
előzetes kalkuláció alapján bruttó 2.400.000,- Ft. 
A védekezési munkák elvégzéséhez a Korm. rendelet alapján 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 10% saját forrás biztosítása is.  
Fentiekre tekintettel javaslom a pályázat benyújtását 10%-os önerő biztosításával. Ez jelen 
esetben azt jelenti, hogy az igényelhető támogatás bruttó 2.160.000,- Ft, míg a szükséges 
önerő mértéke: bruttó 240. 000,- Ft. Amennyiben a bíráló szervezet nagyobb mértékű önerő 
mellett nyújt csak vis maior támogatást, úgy a védekezési munkák megfelelő finanszírozása 
érdekében újabb előterjesztést nyújtunk be a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – az illetékes bizottság 
állásfoglalása alapján - vitassa meg, és hagyja jóvá a vis maior támogatás iránti igény 
benyújtását és biztosítsa a 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 előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az EBR 562 241 
azonosítószámú vis maior igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat vis maior 
támogatási igényt nyújtson be az alábbiak szerint:  

- Igénylésazonosító: 562 241 
- Helyszín: Komló, Iskola u. 2525 helyrajzi szám. 
- A védekezés során elvégzendő feladatok: közút melletti árok 

iszaptalanítása 50 fm, hordalék mentesítése 55 fm, az átereszek tisztítása 15 
fm hosszban. 

 
A védekezés forrásösszetétele: 

 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2022. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 240.000,- Ft 10 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 2.160.000,- Ft 90 
Források összesen 2.400.000,- Ft 100 



 

 

A védekezés tervezett összköltsége 2.400.000,- Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben tudja biztosítani. 

 
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a védekezéssel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 
 

3. A védekezéssel érintett építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának 
ellátását szolgálja: közút (Komló, Iskola utca /2525 helyrajzi szám/). 

 
4. A Képviselő-testület vállalja a védekezésnek a - költséghatékonysági és  

megvalósíthatósági szempontokra tekintettel történő – végrehajtását. 
 

5. A Képviselő-testület a 10% saját forrás bruttó 240.000,-Ft-os összegét a 2022. évi 
költségvetési rendelet 7. mellékletben szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” 
előirányzat terhére biztosítja. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentésre és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határid ő:  2022. augusztus 3. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2022. július 7. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 


