
Segesd Község Önkormányzata 
Polgármesterétől 
7562 Segesd, Szabadság tér 1.  
Tel.: 82/733-402, Fax: 82/598-001 
E-mail: segesd@latsat.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. június 14.- ülésére 

Tárgy: Vis maior támogatásra pályázat benyújtása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nagy mennyiségű csapadék következtében 2018. május 29.-én a Segesd 92/2 hrsz.-ú 
ingatlanon található 8-10 méter magas löszfalból egy kb. 3-3,5 m3 nagyságú rész megindult és 
az előtte húzódó útszakaszra dőlt. Egy kb. hasonló nagyságú rész elvált a faltól, 
veszélyeztetve a Segesd-Felsőbogátpusztára vezető közút gyalogos- és jármű forgalmát, 
valamint az utca közvilágítását. A partfalon, több helyen kezdődő repedések látszanak. 
A Barcsi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztálya, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási 
Hivatal Építési Osztálya 2018. május 30.-án supervisori ellenőrzést tartott az érintett területen. 
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként szerepel.  
Az önkormányzat költségbecslést kért a partoldal részű szerű kialakítására, valamint a 
partoldalon lévő fák kitermelésére. A munkálatok költsége bruttó 30.368.240 Ft lenne, melyet 
az önkormányzat saját erőből nem tud megvalósítani. 
A Somogy Megyei Kormányhivatal a bejelentő adatlap alapján, 2018. június 13.-án helyszíni 
vizsgálat keretében megállapította, hogy a kár önkormányzati tulajdonban keletkezett, és a 
bejelentett esemény vis maiornak tekinthető. Az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve 
szerint a partfal helyreállítása a közlekedés biztonsága és a további károk megelőzése 
érdekében szükséges.  
A vis maior támogatás mértéke a költségek 90 %-a, mivel az önkormányzat a 
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerétől szóló 
kormányrendelet mellékletében szerepel. A 90 %-os támogatáshoz szükséges saját forrást az 
önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből biztosítja. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2018. (VI. ….) 
önkormányzati határozata vis maior támogatás benyújtásáról.  
  
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior 
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

mailto:segesd@latsat.hu


Káresemény megnevezése: Nagy mennyiségű esőzés miatti pince-partfal omlása. 
Helyszín: 7562 Segesd, 92/2 hrsz. 

2./ A káresemény forrásösszetétele: 

  
3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a károk helyreállításának (költségvetés 
alapján) tervezett összköltsége 30.368.240 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem 
tudja biztosítani. 

4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy  
• a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 
• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, 
• az adott káreseményre vonatkozóan az önkormányzat biztosítási összeget nem 

igényelt, 
• e tárgyban korábban, vagy e pályázattal egyidejűleg más pályázatot nem nyújtott 

be. 

5./ A képviselő-testület a saját forrás összegét Segesd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 
9.) önkormányzati rendeletében, a tartalék terhére biztosítja. 

6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Segesd, 2018. június 14. 

             Péntek László 
              polgármester 

Megnevezés 2018. év (bruttó Ft) %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.036.824 Ft 10 %

Biztosító kártérítése 0 0 %

Egyéb forrás 0 0 %

Vis maior támogatási igény 27.331.416 Ft 90 %

Források összesen 30.368.240 Ft 100 %




