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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. június 23-án a hirtelen, rövid idő alatt lezúduló csapadék Komló Iskola utcában (hrsz: 
2525) az utat, árkot és átereszeket iszappal hordalékkal telítette. 
A 9/2011.(II.15.) Kormány rendeletben rögzített 7 napon belül 2022. június 24-én, az 
önkormányzat a bekövetkezett károk elhárítására a fenti helyszínre vonatkozóan a 
Belügyminisztérium felé vis maior igénybejelentést nyújtott be.  
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 a vis maior igény bejelentését. 
Ennek megfelelően a 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglalt 
hatáskör szerint elkészült védekezést elrendelő határozat, megnyitottuk a védekezési naplót és 
megrendeltük a munkák elvégzését a Márki-Car Kft-nél. Az elvégzett munkák befejezését 
követően a 232/1996.(XII.26.) Korm.rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskör szerint 
2022.07.08-án elkészült a védekezési készültséget megszüntető határozat. Ezt követően 
9/2011.(II.15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően összeállítottuk a pályázat 
benyújtásához szükséges anyagot, amelynek része a vállalkozó által kiállított számla nettó 
2.427.500,- +Áfa =3.082.925,-Ft összeggel. 
A pályázat 2022.08.03-án benyújtásra került és elbírálás alatt van. 
A miniszternek a 9/2011. (II.15) kormányrendelet szerint a benyújtásától számítva 90 nap áll 
rendelkezésére döntés meghozatalára. 
A védekezést elvégző vállalkozó számlájának fizetési határideje lejárt, így Komló Város 
Önkormányzatának 99/2022. (VII.14.) számú határozatában meghatározott bruttó 240. 000,- 
Ft. saját forrást ki kell egészíteni legfeljebb 2 842 925, Ft összeggel, hogy a vállalkozó 
számláját rendezni lehessen a minisztérium döntését megelőzően.  
Javaslom ehhez szükséges többletforrást a 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. 
mellékletében szereplő „A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat terhére a 
Képviselő-testület biztosítsa. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a káresemény 
elhárításához kapcsolódó számla kiegyenlítéséhez biztosítsa a szükséges forrást. 
 
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 562 241 
azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó fedezet biztosítása előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az EBR 562 241 azonosító számú vis maior pályázat védekezési 
költségéhez a korábban jóváhagyott bruttó 240.000,- önerő felett bruttó 2.842.925, Ft,- 
forint többletforrást biztosít, a 2022. évi költségvetési rendelet 11. számú 
mellékletében szereplő „A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat terhére a 
kapcsolódó számla minisztériumi döntés előtti kifizetése érdekében.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 2022. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2022. szeptember 22.      Polics József 
  polgármester 


