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 Javaslat vissza nem térítendő támogatás megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A kismarosi Duna utca bal oldalán a közterületi csapadékvíz elvezetésére önkormányzati 

beruházásban szikkasztó árok létesült   

A Duna utca 20. szám alatti ingatlan tulajdonosai sérelmezték, hogy a lefolyással nem rendelkező, 

zárt árok alsó végén összegyűlő és ott megrekedő csapadékvíz szivárgása következtében ingatlanuk 

Duna utcai oldalán vizesedik, maradandó, az ingatlan állagát tartósan, jelentősen veszélyeztető 

állapot alakult ki. 

A  tulajdonosok által beszerzett,mellékelt árajánlat szerint, a károsodást okozhatja a szigetelés 

hiánya, az elégtelen szigetelés, illetve a csapadékvíz is. 

Az árajánlat szerint a további károsodás az épület vízszintes és függőleges szigetelésével, szigetelő 

vakolással előzhető meg. 

Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a károsodás részben a közterületi csapadékvíz-elvezető 

árokban pangó csapadékvíz szivárgásának következménye, kétségtelen azonban, hogy abban 

közrehatott a szigetelés hiánya, elégtelensége is. 

Megállapítható, hogy az ingatlan utólagos szigetelése, a szigetelő vakolás látszik elégséges és 

költségkímélő megoldásnak az önkormányzat és a tulajdonosok megosztott költségviselése mellett.  

Javasolom, hogy a Képviselő-testület nyújtson a vízszintes és a függőleges szigetelés árajánlatban 

szereplő költségeinek megfelelő, 645.000 forint vissza nem térítendő támogatást az ingatlan 

tulajdonosainak. A támogatási szerződésben a támogatottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a 

károsodással összefüggésben támogatóval szemben további igényt nem érvényesít. 

 

Kismaros, 2020. február 5. 

 

                                                                                                                      Neubauer Rudolf 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a Kismaros, Duna utca 20. szám alatti ingatlan tulajdonosainak az ingatlan vízszintes és 

függőleges szigetelésének elvégzéséhez bruttó 654.000 forint vissza nem térítendő 

támogatást nyújt 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására azzal, hogy a támogatási 

szerződésnek tartalmaznia kell a támogatott nyilatkozatát, amely szerint a támogatási 

szerződés tárgyával kapcsolatban támogatóval szemben további igénye nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


