
ELŐTERJESZTÉS NYÁRI GYULÁNÉ VÁRALJA 37. hrsz.-ú
INGATLANÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010 október 26. napi ülésére

Előterjesztő: Török Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A májusi júniusi esőzések nyomán Nyári Gyuláné Váralja 37. szám alatti ingatlanán  a lakóház 
megtámasztására mintegy 50 évvel ezelőtt létesített beton támaszték elszakadt a ház teraszától és 
megkezdte süllyedését a Gesztenyés horog felé. A terület tulajdonosa a horog útpadkájáig Nyári 
Gyuláné nyugdíjas, aki a helyreállítás költségeit nem fogja tudni fedezni, ezért önkormányzatunk 
segítséget  nyújtott  részére  abban,  hogy  statikus  szakértőt  keresett  és  szakvéleményt  kért  a 
helyreállítás megoldására vonatkozóan. Földmérő tisztázta a telekhatárokat, a partfal valamennyi 
része a tulajdonos területén található, így vis maior pályázati lehetőség is kizárt volt.

A szakértő szakvéleménye alapján eddig három ajánlat érkezett a munkák kivitelezésére, melyek 
az 1,5 – 2 millió forintos érték között  mozognak. Még várunk egy másik ajánlatot,  amely más 
műszaki  megoldással számol, várhatóan ez is 1-1,5 millió közötti sávban lesz. 

Hozzáértők egybehangzó véleménye szerint a beton támaszték süllyedésének megállítása még 
ebben  az  évben  meg  kell  történjen  mert,  a  várható  esőzések,  havazás  és  fagyok  hatására 
esetleges  lezuhanásán  kívül  veszélybe  kerülhet  a  lakóház  is,  valamint  annak  közvetlen 
környezete.

Nyári Gyuláné a biztosítótól 180.000 Ft-ot kapott, mellyel a ház előtti terasz megrepedésének és 
korlátja eltörésének kárát  térítették meg számára,  ám a biztosító a továbbiak finanszírozásától 
elzárkózott.  Önkormányzatunk  nyilvánvalóan  nincs  abban  a  helyzetben,  hogy ilyen  kiadásokat 
vállaljon magára, de azt sem teheti meg, hogy tétlenül nézi az eseményeket.

A megoldási lehetőségeket az alábbiakban látjuk:

1.) Építéshatósági  kötelezés  a  tulajdonos  irányába,  aminek  eredménye  nagy valószínűség 
szerint  közveszély  lehetőségére  tekintettel  végrehajtás  lenne,  amelynek  költségeit  az 
önkormányzatnak kellene viselni, amely adóvégrehajtási úton volna érvényesíthető.

2.) Megállapodás a tulajdonossal, amelynek során hozzájárulna a költségekhez a biztosítótól 
kapott  összeggel  és  esetlegesen  azon  felül  is,  a  maradék  összegre  nézve  pedig 
részletfizetési  lehetőség  biztosítása  jelzálogjog  biztosíték  mellett.  Ennek  lehetőségét 
részletesen meg kell még vizsgálni.



3.) Azt  elképzelhetetlennek tartjuk,  hogy az  önkormányzat  megcsináltassa,  ezt  követően  a 
Váralja valamennyi tulajdonosa kérné a támfalai kijavíttatását.

Nagy valószínűség szerint  az  önkormányzatnak  számolnia  kell  a  fenti  összeggel  még az  idei 
évben kiadás szintjén.

A tájékoztatóhoz mellékeljük:
– szakértői véleményt,
– építéshatósági jogszabályokat,
– földmérői felmérést.

Kérem  a  Tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  alakítsa  ki  álláspontját  a  közérdekű  probléma 
megelőzése érdekében.

Pannonhalma, 2010. október 21.
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