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 1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL

Igénylésazonosító: 401 653

1. Önkormányzat neve: Bátaszék Város Önkormányzata

2. Önkormányzat címe: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

3. Kapcsolattartó neve: Janácsné Góth Zsuzsanna

4. Telefon: 06/74/591-912

5. E-mail: muszak@bataszekph.hu

6. Fax: 06/74/591-505

7. Vis maior esemény megnevezése (több is
választható):

[   ] az előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé
váló védekezés
[   ] önkormányzati épület helyreállítása
[X] út helyreállítása
[   ] híd helyreállítása
[   ] komp- és révátkelőhelyek helyreállítása
[   ] ár- belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása
[   ] közmű és műtárgyai helyreállítása
[   ] pince- partfal helyreállítása
[   ] földcsuszamlás helyreállítása

8. Vis maior esemény pontos időpontja: 2018.03.20.

9.

Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín
megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a
pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is
szükséges):

A Bátaszék 0716/2 hrsz-ú kivett közút állapota
jelentősen romlott a téli időjárás (fagyok, jelentős
hómennyiség) következtében és a tavaszi nagy
olvadás után . Jelenleg az út balesetveszélyes  a
megrongálódott pályaszerkezet és a nagy mélységű
kátyúk miatt. A károsodott út Kövesd
településrészre vezető egyetlen bekötőút, melyen
helyi járatos autóbusz is közlekedik.

10. Védekezés előzetesen becsült költségigénye: 0 Ft

11. Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye: 40 000 000 Ft

12. Becsült költségigény összesen: 40 000 000 Ft

13. Helyreállítás várható kezdési határideje: 2018.08.01.

14. Helyreállítás várható befejezési határideje: 2018.08.31.

15. Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:

a) Saját
forrás 12 000 000 Ft 30 %

b) Egyéb
források: 0 Ft 0 %

c)
Előzetesen
becsült
igény

28 000 000 Ft 70 %

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.
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Kelt: 2018. 03.22.

P.H.

……………………………………… …………………………

polgármester/elnök (kör)jegyző


