
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére  
 

 

Tárgy:   Dunaföldváron a Kossuth Lajos utca 

39. szám (1312/2 hrsz.) előtti 

közterületen (1219 hrsz.) egy ismeretlen 

eredetű üreg leszakadása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi 

ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,  

Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/365-4/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldváron a Kossuth Lajos utca 39. szám (Dunaföldvár 1312/2 hrsz.) előtti közterületen 

(Dunaföldvár 1219 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg tárult fel a térkő burkolatú járda melletti 

zöld területben. A zöld sávban egy ostorfa kiszáradt, megsüllyedt és megdőlt. A fa 

eltávolítása során a gyökérzet alatt egy üreg tárult fel. Az üreg veszélyezteti a járdát, illetve a 

járda alatt húzódó telefon földkábelt (a védőcsövek láthatóak). Az üreg közvetlen közelében 

ivóvíz házi bekötés, távolabb gáz gerincvezeték húzódik. Az üreg kiterjedése kb. 3 m3. Az 

érintett területet jelző szalaggal lekerítettük. 

 

A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottság 2022. február 1-

én, tartott helyszíni szemlét. A bizottság támogatta a vis maior kérelmünket. 

A Magyar Államkincstár és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen 2022. 

február 7-én megtekintette a helyszínt, támogatták a kérelmet.  

 

Kenesei József okl. építőmérnök, geotechnikai szakértő által elkészített Műszaki szakértői 

nyilatkozat és beavatkozási javaslat alapján - mely tartalmazza az összevont műszaki 

szakértői vélemény és beavatkozási terv és a műszaki ellenőr díját - a helyreállítás bruttó 

6.352.540,-Ft többletköltséget jelentene a Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat).  

 

Az Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében nem szerepel fedezet ilyen többlet 

költségre, így ezt a problémát csak a központi vis maior forrás támogatásával tudjuk 

elhárítani.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Dunaföldvár, 2022. február 16. 

            

           Horváth Zsolt sk. 

               polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 39. szám (1312/2 hrsz.) 

előtti közterületen (1219 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.905.762,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény 4.446.778,- Ft 70 

Források összesen 6.352.540,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.352.540,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó).  

 

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 

támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 A testület a saját forrás összegét a 2022. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

 A vis maiorral összefüggő kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetési 

rendelet általános tartaléka biztosítja. 

  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Magyar Államkincstár 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 


