
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. június 19-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

86/2014. (VI. 19.) sz. határozata 
 

Vis maior támogatási igény benyújtása 
(Szilvási út útburkolat helyreállítása), valamint 

a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési 
költségének módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési, valamint 
a Gazdasági, Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a Szilvási út útburkolat helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti 
igény benyújtásával, valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési 
költségének módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. Szilvási út útburkolat helyreállítása 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 201333 azonosító számú vis 
maior támogatási igény benyújtását a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése:  Komló, Szilvási út károsodott útburkolat helyreállítása,  
     valamint rézsűstabilizációja 
helye:      Komló, Szilvási út 3642 hrsz 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2014. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.073.213,- Ft 30 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 14.170.828,- Ft 70 
Források összesen 20.244.041,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 20.244.041,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi.  
 

� A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja: 

 
közút (Szilvási út, 3642 hrsz)  



kötelező feladat: településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása) 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 
5/2014.(III.07.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 
 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat 
terhére 3.647.000,- Ft-ot 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok 
önereje” előirányzat terhére 2.426.213,- Ft-ot 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
2. Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása: 
 
A képviselő-testület a Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy 
helyreállítás 2014. évi ütemének bekerülési költségét 15.699 eFt-ban határozza meg. A 2014. 
évi költségvetési rendeletben erre a célra jóváhagyott 15.346 eFt feletti összeget, 353 eFt-ot a 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „támfal vízelvezetés havaria” előirányzat 
terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet 
soron következő módosítása során vezesse át. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
 


