
ELŐTERJESZTÉS 

Vis Maior pályázat benyújtására a 

 Sátoraljaújhely, Zsólyomka- patak 10323. hrsz. támfal-omlás miatt keletkezett károk 

helyreállítása 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

2020. október 15-én a Zsólyomka- patak (10323. hrsz.) meder oldalát jobb parton támasztó 

terméskő támfal (bélésfal) kb. 10 m hosszban a mögé szivárgó víz és az alá- mosás miatt 

leomlott, fel vízen további 3 m-en kibillent és eldeformálódott. A károsodási hosszúság 

összesen 13 m. A károsodási helyszín jelenleg balesetveszélyes, az hidraulikai akadályt képez 

a Zsólyomka fő vízlevezetőjén. 

A keletkezett károk helyreállítására Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Vis Maior 

pályázatot kíván benyújtani. A szükséges szakértői vélemény beszerzése megtörtént, mely 

tartalmazza a szükséges javítási munkálatokat. 

A káresemény forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: 

Sátoraljaújhely, 10323 hrsz-ú, Zsólyomka - patak jobb parti támfal-omlás károsodására: 

 

Saját forrás 10% (biztosítási összeg nélkül):    904.240 Ft 

Vis Maior támogatási igény 90%:                8.138.160 Ft 

Források összesen:                 9.042.400 Ft 

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége az útburkolat és padka helyreállításánál: 

9.042.400, Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy támogassa a Sátoraljaújhely 10323 hrsz-ú, Zsólyomka 

- patak jobb parti támfal-omlás miatt keletkezett károk helyreállítására irányuló pályázat 

benyújtását. 

 

Határozati javaslat:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2020.(XI….) határozata 

vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 507 058 igénylésazonosító számon vis maior támogatás 

címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 



A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely 10323 hrsz-ú, Zsólyomka - patak jobb parti 

támfal-omlás miatt keletkezett károk helyreállítása. 

A káresemény helye: Sátoraljaújhely, 10323 hrsz-ú, Májuskút-patak támfala 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

904.240 10 

Biztosító kárértéke               0   0 

Egyéb forrás               0   0 

Vis maior támogatási igény  8.138.160 90 

Források összesen 9.042.400 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9.042.400 Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

A saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) rendeletében biztosítja. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2020. november 25. 

 

 

 

       dr. Rózsahegyi Ferenc sk. 

        jegyző 

 

 

 


