
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. augusztus 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

142/2016. (VIII.25.) sz. határozata 

 

Vis maior támogatási igény benyújtása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 

Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 

megtárgyalta a 2016. júliusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 

támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést. 

 

I. 2016. július 16-i esőzés: 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 041  

 

A káresemények megnevezése és helyszínei: 

a) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Iskola utca (hrsz: 2588) 

b) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Patak utca (hrsz: 2461) 

c) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3) 

d) út helyreállítása: Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173) 

e) út helyreállítása: Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158) 

 

A káresemények forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2016. év 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
2.031.009,- Ft 4.840.062,- Ft 30 

Biztosító kártérítése ---  --- --- 

Egyéb forrás  ---  --- --- 

Vis maior támogatási igény 4.739.021,- Ft 11.293.478,- Ft 70 

Források összesen 6.770.030,- Ft 16.133.540,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.903.570,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a 

tulajdonát képezik.  

 

 

 



 A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

- Komló, Iskola utca (hrsz: 2588): vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

- Komló, Patak utca (hrsz: 2461); Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173); 

Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása 

- Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, valamint vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
 

 Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(III.4.) számú, valamint a 2017. évi Költségvetési Rendeletében az alábbiak 

szerint biztosítja. 

 

- a 2016. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, 

vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.031.009,- Ft-ot 

- a 2017. évi költségvetési rendelet terhére 4.840.062,- Ft-ot 

 

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

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi saját forrás összegét a költségvetési 

rendeletben szerepeltesse.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

II. 2016. július 28-i esőzés: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 311  

 

A káresemény megnevezése és helyszíne: 

földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591) 

 

A káresemények forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.464.315,- Ft 30 

Biztosító kártérítése ---  --- 

Egyéb forrás  ---  --- 

Vis maior támogatási igény 3.416.735,- Ft 70 

Források összesen 4.881.050,- Ft 100 



 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.881.050,- 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: 

- Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591): településüzemeltetés (közparkok és egyéb 

közterületek 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 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(III.4.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 

 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat 

terhére 1.464.315,- Ft-ot 

 

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

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


