
Kiegészítés a 18. számú, Vis maior pályázat benyújtása a 2022. júniusában 

bekövetkezett viharkárok költségeinek megtérítése érdekében tárgyú 

előterjesztéshez 

 

A Garay utca útburkolata helyreállításának az előterjesztés szerinti becsült költségébe a 

szakértői vélemény díja nem került beszámításra, a helyreállítás teljes költsége a 

szakértői vélemény díjával együtt az alábbi: 

 
Megnevezés  Garay utca 

helyreállítása 

%  

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül)  

47.004.900.-  30%  

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior támogatási 

igény  

109.678.100.-  70 %  

Források összesen  156.683.000.-  100%  

 

A fentiekre tekintettel az I. határozati javaslatot az alábbiak szerint javaslom elfogadni. 

 

I. Határozati javaslat 

a 2022 júniusában viharos időjárás miatt károsodott önkormányzati út 

helyreállítási költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

1. A káresemények megnevezése: a 2022. június 9-i viharkárok. 

2. A káresemények pontos helye: 

-  útburkolat és útpadka károsodása 

-  helye: Dombóvár, Garay utca 6387 hrsz. 

3. A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

Megnevezés  2022. év %  

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül)  

47.004.900.-  30%  

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior támogatási igény  109.678.100.-  70 %  

Források összesen  156.683.000.-  100%  

 

4. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 156.683.000 Ft, melyre 

a fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani. A Képviselő-testület 

nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 



5. A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálják: 

- Garay utca útburkolat és útpadka károsodása – kötelező feladat - 

településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása). 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik. 

Biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

Biztosítási szerződés száma: 68709. 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 

7. A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

8. Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 

9. A Képviselő-testület a saját forrás összegét Dombóvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 


