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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolc  M.J.  Város  Önkormányzata  2003.  évtől  végzi  a  Miskolc-Lillafüreden  található 
függőkertek megtámasztó támfalszakaszainak megerősítési munkáit. A 2007. év márciusában 
az Anna-barlang melletti falszakaszok megerősítési munkáit végeztük, mely a vízesés alatti 
területen helyezkedik  el.  Az utolsó ellenőrzéskor  tapasztaltuk,  hogy az Anna-barlang előtti 
Szinva patak medertámfala, a területen végbement heves esőzések bekövetkeztében, beomlott 
a patakmederbe.  Az előzetes mérések alapján a beomlás 134 m2-es falszakasz leszakadását 
eredményezte.  A  területet  azonnal  lezártuk,  de  az  Anna-barlang  látogatói  fokozott 
balesetveszélynek vannak kitéve az omlás bekövetkezése óta, hiszen a bejárat és a leszakadás 
közötti terület nagyon közel található egymáshoz. 
2007-ben  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 Partfalveszély-Elhárítási Szakértői 
Bizottság álláspontját.  A bizottság a helyszínt megtekintette és pozitív, támogató véleményt 
alakított ki.
Ezután hivatalosan 2007. április  3-án  a kormány rendeletben foglaltak szerint a szükséges 
helyekre  faxon  bejelentettük  a  Szinva-patak  medertámfal  beomlását,  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. költségbecslése szerint a kiépítendő 
műszaki védelem mintegy 19 millió Ft, ezért az önkormányzatnak a legkedvezőbb esetben is 
7,6 millió Ft  saját forrást kell  biztosítani.  Az önrész vállalásáról a pályázat  mellékleteként 
közgyűlési  határozatot  kell  benyújtani.  Az  önkormányzat  jóváhagyott  2007.  évi 
költségvetésében tervezési feladatok biztosítására 170 millió Ft szerepel. Ezúton javasolom a 
T.  Közgyűlésnek  hogy,  a  vis  maior  pályázathoz  szükséges  7,6  millió  Ft  önrészt  ezen 
költséghelyről biztosítsa.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A  patakok  medertámfalainak  karbantartása  az  önkormányzat  feladata.  A  Lillafüredi 
függőkertek és a hozzátartozó vízesés fontos turisztikai látványossága a városnak, melynek 
biztonságossá tétele a városunkba látogatók számára, elsődleges feladat.

III: Előzmények

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

IV. Várható szakmai hatások
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A beszakadás rekonstrukciós munkái nagy részben befolyásolják a függőkert és a vízesés 
állékonyságát. A helyreállítási feladatok elvégzése után biztonságossá tehetőek a város 
szempontjából fontos idegenforgalmi látványosságok.

V. Várható gazdasági hatások

A helyreállítási munkáknak 7,6 MFt ráfordítási igénye van. A beavatkozás előnyei nem 
számszerű, hanem idegenforgalmi ill. baleset-megelőzési tényezőkben jelennek meg.

VI. Kapcsolódások

Az  intézkedés  összhangban  van  Miskolc  városfejlesztési,  gazdaságfejlesztési, 
környezetvédelmi és idegenforgalmi koncepciójával.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Vitás kérdések nem maradtak fent.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására.

A sajtó tájékoztatható.

Miskolc, 2007. április 17.

        Káli Sándor
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Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a „Szinva-patak  medertámfal 
beomlása  vis maior pályázatra történő benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

I. Az önkormányzat a Szinva-patak medertámfalánál 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. május 12.

II. A közgyűlés  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  Szinva-patak  medertámfalánál 
kialakult vis maior káresemény elhárításához - sikeres pályázat estén - a 40 %-os 
önrészt,  amely az előzetes  költségbecslések alapján  7,6 millió  Ft,  a 2007. évi 
költségvetés „Tervezési feladatok” költséghelyről biztosítja.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: Sikeres pályázat esetén azonnal
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