ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. június 24-i ülésére
Tárgy: vis-maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. májusában lezúduló nagy mennyiségű csapadék hatására a Bercsényi utca 1.-nél
induló, a Szabadság dombon keresztül húzódó járdaszakasz alatt lévő egykori régi pincejárat
beomlott, a térburkolatos járda beszakadt és egy nagy üreg keletkezett.
A helyreállítási feladatokat előkészítettük, a közvetlen balesetveszélyt megszüntettük, az
érintett útszakaszt lezártuk, körbekerítettük. Szakértői véleményt és engedélyezésihelyreállítási tervet készíttettünk egy szaktervező céggel. A helyreállítás szakszerűen
cementhabarcsos tömedékeléssel végezhető el.
Az Önkormányzati Minisztérium vis-maior károk elhárítására vonatkozó előirányzatából
lehetőség nyílik részbeni kárenyhítésre. A kárenyhítés mértéke helyreállításra vonatkozó igény
esetén, pince-partfal omlás és út károsodása esetén a helyreállítás mértékének 70 %-a.
Az igénylés során kizárólag a károsodott szakasz olyan jellegű helyreállítása támogatható,
amely az eredeti állapot illetve helyi közlekedés biztonságának visszaállítását szolgálja.
A vis maior igénylés feltétele, hogy a károsodott ingatlanra vonatkozóan értékkövető
határozatlan idejű biztosítást kell kötni 22 munkanapon belül és azt 4 éven keresztül fent kell
tartani.
A közterületben, járdában keletkező károk összege (károsodott szakaszok helyreállítása) br.
4.725.000,-Ft. Ennek az összegnek 70 %-ra nyújtható be vis-maior igény. Tehát a 3.307.500,Ft-os támogatási igény mellett az Önkormányzatnak 1.417.500,- Ft saját erőt kell biztosítania
a költségekhez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2010. június 22.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.)

Nyújtson be igényt az Önkormányzati Minisztérium vis maior tartalék
előirányzatára a nyergesújfalui 2010. májusi esőzések következtében
bekövetkező alábbi konkrét káreseményre:
Nyergesújfalu, 1131 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság-domb) alatti
pincebeomlás miatti közterület beszakadás
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
1.417.500,- Ft
3.307.500,- Ft
4.725.000,- Ft

%
30
70
100

2.)

Nyilatkozza, hogy a helyreállítások tervezett összköltsége br. 4.725.000,Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani,
egyidejűleg az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel
kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik

3.)

Határozza el, hogy a károsodott ingatlanokra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt és vállalja annak 4 éven keresztül történő
fenntartását és a helyreállítási munkákat követően 22 munkanapon belül
igazolja a biztosítási szerződés megkötését.

4.)

Nyilatkozza, hogy az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát ellátni nem tudja.

5.)

Biztosítsa a saját forrás összegét, azaz br. 1.417.500,- Ft összeget a
Fejlesztési Tartalék terhére.

6.)

Hatalmazza fel a Polgármestert a vis-maior igénybejelentés benyújtására.

Felelős:
Határidő:

Miskolczi József polgármester
2010. június 28.

