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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2020. június 9-i vihar komoly károkat okozott Dombóvár területén. A helyreállítási 

munkákat megkezdtük, de a kármentesítés jelentős anyagi terhet ró az 

önkormányzatra. A bejelentett károsult önkormányzati út és építmények: 

− a Szőlőhegyen található Garay utca út és padka, 

− a Gunaras területén található csapadékvíz-elvezető földárkok és az út alatti 

csőátereszek. 

 

A káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat, a kárigény 

elismerése, illetve a kifizetés még nem történt meg. Amennyiben a biztosító megtéríti 

a kárunkat, a vis maior igényünk az adott összeggel csökken. 

 

A viharkár költségeinek támogatására a Belügyminisztériumhoz pályázat nyújtható be, 

a vis maior keretből alapesetben 70%-os támogatást kaphatunk. 

 

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 5.334.000 30% 

Biztosító kártérítése 0.- 0.- 

Egyéb forrás 0.- 0.- 

Vis maior támogatási igény 12.446.000 70% 

Források összesen 17.780.000.- 100% 

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 17.780.000 Ft, melyre a 

fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

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

megtérítése érdekében 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

 

A káresemények megnevezése: a 2020. június 9-i viharkárok 

A káresemények pontos helye: 

a) csapadékvíz-elvezető földárkok és út alatti csőátereszek károsodása 

 helye: Dombóvár, Gunaras, dombóvári 4901/10, 4900, 0298/2 hrsz. 

b)  útburkolat és útpadka károsodása  

 helye: Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz. 

 



2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelemek a tulajdonát képezik, valamint arról, hogy más – a tulajdonában 

lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.  

A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

- Dombóvár Gunaras városrészében csapadékvíz-elvezető földárkok, út alatti 

csőátereszek károsodása: kötelező feladat - településüzemeltetés (a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) 

- Garay utca útburkolat és útpadka károsodása: kötelező feladat - 

településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása) 

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá arról, hogy a bekövetkezett 

káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 

A biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

A biztosítási szerződés száma: 68709 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 

A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a költséghatékonyság és 

a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

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

pályázati kiírásban kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez szükséges 

önerő biztosítását, melynek összege 5.334.000,-Ft.  

 

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 5.334.000 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0.- 

Egyéb forrás 0 Ft 0.- 

Vis maior támogatási igény 12.446.000 Ft 70% 

Források összesen 17.780.000 Ft 100% 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

   Pintér Szilárd 

       polgármester 


