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      Jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Nagy-Avas felső sor 446. számú ingatlan előtt még a ’90-es évek végén partfalszakadás 
történt,  aminek  következtében  az  út  lezárására  volt  szükség.  Miskolcon   a  pince-  és 
partfalveszély  elhárítási  tervezési  munkákat  a  Geoteszt  Kft  végzi,  ezért  az  ő szakembereit 
kértük fel a helyzet kiértékelésére. A tervezők megállapították, hogy a végleges megoldás több 
tízmillió Ft- ba kerülne, ezért akkor az a döntés született, hogy ideiglenesen fa dúcolattal kell  
megfogni, megtámasztani az utat. Ez a megoldás nagyságrendekkel kevesebb összegbe került, 
de  a  dúcrendszer  az  időjárás  viszontagságai  miatt  tönkre  ment  ezért  azt  többször  kellett 
kijavítani és átépíteni. Mára olyan állapotok alakultak ki hogy, a végleges műszaki védelem 
kiépítése halaszhatatlan, vagy az utat ismételten le kell zárni. 2007-ben  pince-és partfalveszély 
elhárításra  központi  pályázati  lehetőség  nincs,  az  önkormányzat  éves  költségvetésében 
pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre , ezért a védelmi létesítmények fedezeti lehetőségeként 
vis maior támogatás igénylése maradt. Ezen célból felvettük a kapcsolatot a vis maior alapot 
kezelő Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. Az ügynökség előzetesen 
kikérte  a  Pince-és  Partfalfevély-Elhárítási  Szakértői  Bizottság  álláspontját.  A  bizottság  a 
helyszínt megtekintette és pozitív, támogató véleményt alakított ki.
Ezután hivatalosan 2007.március 6-án  a kormány rendeletben foglaltak szerint a szükséges 
helyekre faxon bejelentettük a Nagy-Avas felsö sor 446.sz.  előtti  partfalszakadást  mint  vis 
maior káreseményt.  A vis maior támogatás elnyeréséhez a bejelentéstől számított  30 napon 
belül pályázatot kell benyújtani. A rendelet módosítása miatt 2007. évtől  a vis maior keretből 
adható támogatás mértéke - partfalak esetében- a teljes bekerülési költség  maximum 60%-a, a 
pályázónak,  40%  önrészt  kell  vállalnia.  A Geoteszt  Kft.  korábbi  költségbecslése  szerint  a 
kiépítendő műszaki védelem mintegy 25 millió Ft, ezért az önkormányzatnak a legkedvezőbb 
esetben  is  10  millió  Ft  saját  forrást  kell  biztosítani.  Az  önrész  vállalásáról  a  pályázat 
mellékleteként közgyűlési határozatot kell benyújtani. Az önkormányzat jóváhagyott 2007. évi 
költségvetésében pályázati önrész biztosítására  200 millió Ft szerepel. Ezúton javasolom a t. 
Közgyűlésnek  hogy,  a  vis  maior  pályázathoz  szükséges  10   millió  Ft  önrészt  ezen 
költséghelyről biztosítsa.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Az utak karbantartása az önkormányzat feladata.  A Nagy- Avas felső sori út a 446. számú 
ingatlan  előtt  olyan  állapotba  került  hogy,  -  ha  nincs  gyors  beavatkozás  a  partfalszakadás 
felszámolására –azt le kell zárni. Az úton a pincetulajdonosok rendszeresen közlekednek, ezért 
az út járhatóságát biztosítani kell.

III: Előzmények

A  korábbi  években  az  önkormányzat  több  sikeres  vis  maior  pályázatot  nyújtott  be, 
köztük partfalszakadásra is. 
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IV. Várható szakmai hatások

A  Nagy-Avas  felső  sori  pincetulajdonosok  régóta  „ostromolják”  a   hivatalt  az  út 
kijavítása,  biztonságossá  tétele  érdekében.  A  partfal  megfogása,  a  támfal  kiépítése 
pozitív fogadtatásra talál a lakosság körében.

V. Várható gazdasági hatások

Az elmúlt  évek során a dúcrendszer  időnkénti  felújítására az önkormányzat  már több 
millió Ft-ot kifizetett. A pályázati pénzből és az önrészből egy biztonságos és végleges 
műszaki megoldás születik. A későbbiek során csak az építendő támfal karbantartására 
van szükség, aminek költsége elenyésző a dúcrendszer rendszeres felújításához képest.

VI. Kapcsolódások

Hasonló  pályázatokhoz  korábban  a  közgyűlés  pozitív  döntéseket  hozott  a  szükséges 
önrészt mindig biztosította.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Vitás kérdések nem maradtak fent.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására.

A sajtó tájékoztatható.

Miskolc, 2007. március 20.

        Káli Sándor
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Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a „A  Nagy-Avas  felső  sor 
446.számú ingatlan előtti partfalszakadás vis maior pályázatra történő benyújtására és a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza.

1. Az önkormányzat a Nagy-Avas  felső soron kialakult vis maior helyzetet  saját 
erejéből  sem részben sem egészében megoldani  nem tudja,  ezért  a  közgyűlés 
egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  az  Észak-Magyarországi  Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz vis maior támogatási pályázatot nyújtson be.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Határidő:     2007. április 14.

2. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra hogy, a Nagy- Avas felső sori vis maior 
káresemény elhárításához - sikeres pályázat estén - a 40 %-os önrészt amely az 
előzetes  költségbecslések  alapján  10  millió  Ft  a  2007.  évi  költségvetés 
„Pályázatok önrésze” költséghelyről biztosítja.

Felelős: Polgármester

Közreműködik  :   Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő:     Sikeres pályázat esetén azonnal
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