
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2023. március 8-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2023. (III. 8.) sz. határozata 

 
Az EBR 593936 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a 

kapcsolódó önerő biztosítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az EBR 593936 
azonosítószámú 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: 593936 
A káresemények megnevezése: A viharos szél károsította a lámpatesteket, villamos 
mérőóra szekrényt az alábbi önkormányzati tulajdonú helyszíneken: 
- Komló, Sikonda 5950 hrsz., 5951 hrsz. és 
- Komló, Juhász Gyula u. 2354 hrsz. (41. sz. oszlop). 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.650.000,-Ft,   
amelynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
Az önkormányzat a helyreállítás elvégzéséhez pályázati 10% önerőként 121.500,-Ft, a 
szakértői vélemény és helyreállítási terv és műszaki ellenőrzéshez 435.000,-Ft, összesen 
556. 500,-Ft saját forrást biztosít: 

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

 
3. A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 

- közmű és műtárgyai Komló, Sikonda 5950 hrsz., közvilágítás  
- közmű és műtárgyai Komló, Sikonda 5951 hrsz., közvilágítás  
- közmű és műtárgyai Komló, Juhász Gyula u. 2354 hrsz. (41.sz. oszlop), 

közvilágítás. 
 
4. Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 

Megnevezés 2023. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 121.500,- Ft 10 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 1.093.500,- Ft 90 
Források összesen 1.215.000,- Ft 100 



 

5. Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 
 
6. A Képviselő-testület amennyiben szükséges, legfeljebb 556.500,-Ft saját forrás összeget a 

2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően, annak 11. sz. mellékletében 
szereplő „Támfa, vízelvezetés havária” előirányzat terhére biztosítja.  

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő:  2023. március 21. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
          címzetes főjegyző                    polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


