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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. június 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
83/2022. (VI.23.) számú határozat 

 

Tárgy:  a „Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal helyreállítás” című vis maior 
pályázat benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés utólagos tájékoztatása és 
jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis maior 
támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a Polgármester 
utólagos tájékoztatását a „Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal helyreállítás” tárgyú, vis 
maior pályázat benyújtásáról. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Lillafüredi 
függőkertek támfal helyreállítás” című, vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtott 
pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem 
rendelkezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a 
„Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal helyreállítás” című pályázat anyagához történő 
csatolása nem lehetséges.    
 
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior okozta helyzetet csak 
részben tudja megoldani. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Lillafüredi 
függőkertek támfal helyreállítás” vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtandó 
pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés l) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott pályázat 
vonatkozásában korábban vagy azokkal egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy 
a pályázat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat elbírálását követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A megvalósítandó „Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal helyreállítás” beruházás teljes 
összege: 30 148 974 Ft. A saját erő összege előreláthatólag 9 044 693 Ft. A beruházási 
összköltségek 70%-ára az alábbiak szerint nyerhető támogatás: 
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Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosztása 

Beruházás összesen 
Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó 
biztosítandó saját erő 

 
(30%) 

„Miskolc-
Lillafüredi 
függőkertek támfal 
helyreállítás”  

21 104 281  Ft 9 044 693 Ft 30 148 974 Ft 

 
 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
káresemény elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt - a „Miskolc-Lillafüredi függőkertek támfal 
helyreállítás” tárgyában benyújtott és támogatott pályázat megvalósításához szükséges önerő 
összegét a vis maior pályázat önrésze költségvetési soron rendelkezésre álló fedezet erejéig biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködő:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  1-4. pontok tekintetében azonnal, 5. pont tekintetében a sikeres 

pályázat esetén azonnal 
 
 
 

k.m.f. 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

………………………. 
kiadó 


