
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

az ózdi belterületi 7364 hrsz.-ú, Ózdon a Lomb út mellett lévő támfal helyreállítási 

munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2020. november 04. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2020. (X.08.) határozatával döntött 

vis maior támogatás címen pályázat benyújtásáról az ózdi belterületi 7364 hrsz.-ú, a Lomb út 

mellett lévő támfal helyreállítási munkálataira vonatkozóan.  

 

A Képviselő-testületi döntés meghozataláig előzetes költségvetés készült a műszaki 

munkálatokra vonatkozóan. A képviselő-testületi döntést követően műszaki szakértő 

megvizsgálta a Lomb úti támfal helyre állításának műszaki szakmai feltételeit és mivel ezen 

vizsgálat alapján készített költségvetés jelentős mértékben eltér az előzetes költségvetéstől, új 

döntés meghozatala szükséges a saját forrás és a támogatási igény összegére vonatkozóan, 

fent nevezett döntés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.  

 

Az elkészült műszaki tartalom szerinti helyreállítási javaslat rövid ismertetése: 

 

Kőfal helyreállítása 

A károsodott kőfalat teljes magasságig el kell bontani, fedlappal és korláttal együtt. A köveket 

meg kell tisztítani és deponálni a visszaépítésig.  

 

Az új szerkezetnek 70x1,5 m méretű, 3 m-enként csőcölöpökre letámasztott új vasbeton 

alapgerendát kell készíteni az út szintje fölé 30 cm-re. Erre épül vissza a bontott kőből kb. 30 

cm vastag C30/37 vasaltbetonba az eredeti síkban a terméskő fal, kifugázott felülettel. Ezután 

felül az eredeti szintben új vasbeton fedlappal kell a szerkezetet felül lezárni, melybe a bontott 

korlátot vissza kell helyezni. 

 

A teljes felületet H-50 cementhabarccsal ki kell fugázni (telt fugázattal). A támfal mögötti 

kiomlásokat, üregesedéseket cementtel stabilizált helyi törmelékes homok anyaggal kell 

visszatölteni, rétegesen tömörítve. A fal alsó harmadában szűrözött kavics szivárgó és 

vízkivezető csősor létesül, bandázsolt csővégekkel (szűrőzve). 

 

Járda helyreállítása 

A fedlap melletti horpákat stabilizált anyaggal vagy zúzalékkal vissza kell tölteni. Ezután az 

eredeti járda helyén és eredeti lejtésben kb. 1,5-2,0 m szélességgel épül vissza az új járda 

 

Közút helyreállítása 

Az út szélét az új vb. alapgerendának kell nekifuttatni a megfelelő pályaszerkezeti rétegek 

betartásával.  

 

A helyreállítási munkálatok műszaki szakértő által készített szakértői költségbecslése alapján   

bruttó 30.486.350 ,- Ft, melyből a saját forrás összege 3.048.635,- Ft és a támogatási igény 

27.437.715,- Ft. 

 

A pályázathoz hiánypótlás keretében a döntésről szóló határozatot Ózd Város 

Önkormányzatának csatolnia kell.  

 

Javaslat: 

Fentiek alapján javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 



 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2020. (XI.04.) határozata 

az ózdi belterületi 7364 hrsz.-ú, Ózdon a Lomb út mellett lévő támfal helyreállítási 

munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

2. A káresemény megnevezése: támfalkárosodás, helye: 3600 Ózd, Lomb utca 1. számmal 

szembeni támfal, hrsz: 7364 

3. A káresemény helyreállításának forrásösszetétele: 

Megnevezés Bruttó költség (Ft) Arány (%) 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

3.048.635,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior támogatási 

igény 

27.437.715,- Ft 90% 

Források összesen 30.486.350,- Ft 100% 

 

4. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi: 

a.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 

30.486.350,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

b.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az 

önkormányzat tulajdonát képzi. 

c.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

d.) Az adott káreseményre biztosítási összeget Ózd Város Önkormányzata nem igényelt. 

e.) Ózd Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlan a költséghatékony és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

f.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét Ózd Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet K513. 

Tartalékok - Általános tartalékkeret és az Egyéb célokra képzett tartalék terhére 

biztosítja. 

g.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

5. Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2020. (X.08.) 

határozata. 

 

Felelős: a hiánypótlás benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és a támogatási szerződés aláírásáért:      

Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 


