
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
210/2021. (VIII. 26.) sz. határozata 

 
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása  

és a kapcsolódó önerő biztosítása 
 
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 hatá-  
         sára 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 hosszá- 
         ban mély kimosódások keletkeztek. Az úton 40 fm felü- 
         letzárást 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: 

 
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. 

Megnevezés 2021. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.359.775,- Ft 10 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 12.237.974,- Ft 90 
Források összesen 13.597.749,- Ft 100 



 

 
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. 
 

Határid ő:  2021. augusztus 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 


