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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Március végén és április elején térségünkben jelentős mennyiségű csapadék hullott le rövid 
idő alatt. Az OMSZ adatai szerint a március 28 – április 6 közötti időszakban országos 
viszonylatban a Dunántúl nyugati és déli területein hullott a legnagyobb mennyiségű 
csapadék. A sok csapadék következtében intenzív áradások indultak meg térségünkben: Az 
árhullám a sikondai területen is érzékelhető volt, a tavaknál a szokottnál magasabb vízállás 
volt tapasztalható, ezen kívül a tavakhoz kapcsolódó árapasztó műtárgyakon keresztül is 
jelentős mennyiségű víz ürült a tavakból. 
 
2013. április 6-án észleltük, hogy a II. számú (alsó) tónál a völgyzárógát egy pontján intenzív 
vízátfolyás jelentkezett. Az esetleges komolyabb károk (gátszakadás) megelőzése érdekében 
még azon a napon azonnali beavatkozások történtek. Az átfolyás helyén a vízoldali részen 
fóliaterítésre került sor annak reményében, hogy ezzel az átfolyás csökkenthető, illetve 
megszüntethető. A fóliatakarás nem vezetett eredményre, ezért a tó vízszintjének a 
csökkentésére is szükség volt addig a vízszintig, amíg az átfolyás megszűnt. A völgyzárógát 
károsodása érintette az árapasztó műtárgyat is, amely részben alámosódott, ezen kívül a 
burkolata is nagyrészt tönkrement. 
 
Az észlelést követően a káreseményt rögzítettük az Ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben, mint vis maior eseményt. 2013. április 24-én a megyei kormányhivatal, a 
Vízügyi Igazgatóság, valamint a katasztrófavédelem szakemberei helyszíni szemlét tartottak, 
amely során megállapították, hogy a bekövetkezett káresemény vis maior eseménynek 
minősül és jóváhagyták a vis maior támogatás iránti igény benyújtását. 
 
A vis maior támogatás igénylését szabályozó kormányrendelet alapján az önkormányzat 
felkért egy vízügyi szakértőt, hogy a szakértői véleményt, illetve a helyreállításhoz 
kapcsolódó tervet és tételes költségvetést készítse el. A szakértői nyilatkozat alapján a 
völgyzárógát sérült részén 20 m hosszban kell feltárni a töltést és az átfolyás helyének a 
megtalálását követően kerülhet sor a gát helyreállítására. Tekintettel arra, hogy a fóliatakarás 
során a búvárok a vízoldali részen nem találták meg az átfolyás helyét, ezért a szakértő a 
költségvetésben szerepeltet egy tartalékkeretet arra az esetre, ha a feltárás alapján a tervezett 
20 m-nél nagyobb szakaszt kell helyreállítani. A szakértői javaslat alapján az árapasztó 
műtárgyat is teljes egészében fel kell újítani. 
 
A jogszabály előírásai alapján a vis maior támogatás iránti igényt legkésőbb az előzetes 
bejelentést követő 40 napon belül be kell nyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Jelen 
esetben ez a határidő 2013. május 22-én lejárt, ezért arról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a támogatás iránti igény határidőn belül benyújtásra került, és kérem annak 
utólagos jóváhagyását. 
 
A vízügyi szakérői véleményben meghatározott helyreállítási költségeket, valamint az egyéb 
kapcsolódó költségeket figyelembe véve az önkormányzat az alábbi költségek támogatására 
vonatkozóan nyújtotta be a támogatási igényét: 
 
 1. Védekezési költségek:           151.569,- Ft 
 2. Helyreállítási alapköltség:     11.140.375,- Ft 
 3. Helyreállítás tartalékkerete:       3.888.090,- Ft 
 4. Szakértői dokumentáció és helyreállítási terv készítése:      317.500,- Ft 
 5. Kivitelezés során műszaki ellenőrzés költsége:       317.500,- Ft 
  Költségek összesen (bruttó):   15.815.034,- Ft 



A szabályozás szerint a teljes helyreállítási költség 70%-a kérhető vis maior támogatásként, 
ami jelen esetben 11.070.523,- Ft. A saját forrás összege a fennmaradó 30%, ami 4.744.511,- 
Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy a helyreállítási munkák szakszerű elvégzése csak a tó teljes leengedését 
követően valósítható meg, ezért a kivitelezési munkák kedvező döntés esetén 2013. 
szeptember második felében kezdődnének meg és legkésőbb 2014. május végéig 
befejeződnek. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett vis maior támogatási 
igény benyújtását az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével utólagosan hagyja 
jóvá.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a vis maior támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja a 159469 igénylésazonosító számú, „Komló, II. sz. 
horgásztó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása” megnevezésű vis maior 
támogatás iránti igény benyújtását. 
 
A védekezéssel és helyreállítással érintett ingatlan: komlói 6041/1 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan. 
 
A Képviselő-testület a helyreállítás teljes költségigényét bruttó 15.815.034,- Ft-ban 
határozza meg, amelyhez 70% mértékű, azaz 11.070.523,- Ft vis maior támogatást 
igényel, míg a teljes költség 30%-át, 4.744.511,- Ft-ot saját forrásként biztosít az 
önkormányzat, melyből 2.000.000,- Ft-ot a tárgyévi költségvetés „támfal, vízelvezetés 
havaria” céltartalék terhére, míg 2.744.511,- Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére. 
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem 
rendelkezik, a helyreállítást saját erőből – részben vagy egészben – nem tudja megoldani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezése során az 
áthúzódó kiadásokat és a kapcsolódó saját forrást szerepeltesse.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2013. május 22. 
 
         Polics József 
         polgármester 



Melléklet 
 
 

Fotók a káreseményről 
 
 
 

 
Völgyzárógát károsodásának helye 

 
 
 

 
Vízátfolyás helye a töltésben 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tönkrement árapasztó műtárgy 

 
 
 
 

 
Vízoldali fóliás takarás és homokzsákos megerősítés 
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