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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2020. (VI. 30.) Kt. 

határozatával döntött vis maior pályázat benyújtásáról a 2020. június 9-i viharkárok 

költségeinek megtérítése érdekében. A Képviselő-testület a határozatban vállalta a   

helyreállítás becsült költsége 30%-os (5.334.000 Ft) önerejének biztosítását az 

önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.  

 

Időközben lezajlott az előzetes helyszíni ellenőrzés, melynek során az Államkincstár az 

alábbiakat hagyta jóvá a káresemények pontos helyét illetően: 

 

a) csapadékvíz-elvezető földárkok és út alatti csőátereszek károsodása 

helye: Dombóvár, Gunaras, dombóvári 4901/10 hrsz.-ú ingatlan 

b) útburkolat és útpadka károsodása 

helye: Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz.-ú ingatlan 

 

Elkészült továbbá a vis maior pályázat mellékleteként beadandó, Palotásné Kővári Terézia 

okl. építőmérnök, szakértő által készített dokumentáció részét képező méret- és 

mennyiségszámítás, továbbá a költségvetés. Eszerint a helyreállítás műszaki tartalma a 

következő: 

1) A Dombóvár-Szőlőhegyen a Garay utcában található 6387 hrsz.-ú ingatlan esetében a 

makadámút helyreállítása 800 m hosszban: 

 

- kátyúzás: 800 fm x 3m x 0,2 = 480 m2 

- padkarendezés: 800 fm x 1 m = 800 m2 

- kitermelt felesleges föld és törmelék elszállítása 5 km-en belül 

 

2) A Dombóvár-Gunarasban lévő 4901/10 hsz.-ú ingatlannál a kerékpárút alatti áteresz és a 

földárok megrongálódásának helyreállítása: 

 

- a földmedrű árok kotrása 0,8 m fenékszélességben, 1:1 rézsűben, a kikerülő föld 

helyszíni elterítésével: 40 fm x 0,5 m3/fm =20 m3 

- tükör kialakítása: 5 fm x 3 m =15 m2 

- utófenék burkolat helyreállítása 5 m hosszban 0,8 m fenékszélességben, 0,8 m 

magasságban mindkét oldali 1:1 rézsűben mérve 40x40x10 cm monolit beton 

mederlap burkolattal, 10 cm betonágyazatban, alatta 15 cm homokos kavics ágyazat: 2, 

4 m / fm x 5 fm =12 m2 

- monolit beton burkolat lezáró bordák: 

hosszirányú : 2x 5 m x 0,25 x 0,6 = 1,5 m3 

keresztirányú: 2x 2,9 m x0,25 x 0,6 =0,87 m3 

összesen: 2, 4 m3 

- utófenék burkolat alatt kiváltandó hírközlő kábelhez kapcsolódó munkálatok  

megrendelt szakfelügyelet mellett 

- földmedrű árok helyreállító kotrásánál gáz házi bekötés miatt helyszínen kézi feltárás 

megrendelt szakfelügyelet mellett. 

 

A költségvetés szerint a helyreállítási munkák költsége a szakértői és műszaki ellenőrzési 

díjjal összesen bruttó 22.957.912,- Ft. 



 

A fentiek miatt a júniusi határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint: 

 

A káresemények pontos helye: 

a) csapadékvíz-elvezető földárkok és út alatti csőátereszek károsodása 

helye: Dombóvár, Gunaras, dombóvári 4901/10 hrsz.-ú ingatlan 

b) útburkolat és útpadka károsodása 

helye: Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz.-ú ingatlan 

 

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

 

Megnevezés 2020. évi források 

A forrás 

százalékos 

aránya 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.887.375 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0.- 

Egyéb forrás 0 Ft 0.- 

Vis maior támogatási igény 16.070.537 Ft 70% 

Források összesen 22.957.912 Ft 100% 

 

Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a vis maior pályázat benyújtásáról szóló 

határozat módosítását. 

 

Határozati javaslat 

a 2020. június 9-i viharkárok költségeinek megetérítése érdekében benyújtott vis maior 

pályázatról szóló 80/2020. (VI. 30.) Kt. határozat módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2020. (VI. 30.) Kt.  

határozata 1. pontjának a) és b) alpontját és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A határozat 1. pontjának a) és b) alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

A káresemények pontos helye: 

a) csapadékvíz-elvezető földárkok és út alatti csőátereszek károsodása 

helye: Dombóvár, Gunaras, dombóvári 4901/10 hrsz.-ú ingatlan 

b) útburkolat és útpadka károsodása 

helye: Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz.-ú ingatlan 

 

2. A határozat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

4. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére vállalja a 

pályázati kiírásban kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez szükséges önerő 

biztosítását, melynek összege 6.887.375,- Ft.  

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

 

Megnevezés 2020. évi források 

A forrás 

százalékos 

aránya 



Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.887.375 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás 0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 16.070.537 Ft 70% 

Források összesen 22.957.912 Ft 100% 

 

3. A Képviselő-testület a határozat többi pontját változatlan tartalommal fenntartja. 

Határidő: azonnal – a Magyar Államkincstár tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


