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A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a, illetve a vis 

maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendeletben

rögzítetteknek megfelelõen, az alábbi összefoglaló beszámolót teszem az elõzõ évi vis maior 

támogatások döntésre való elõkészítése során a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala által 

lefolytatott helyszíni vizsgálatok tapasztalatairól.

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának ügyrendjének V. fejezet 3.2. e.) pontjában 

rögzítettek szerint a Hivatal közremûködik a helyi önkormányzatok által vis maior események kapcsán 

benyújtott pályázatok döntésre való elõkészítésében.

Zala Megye területét érintõen 2011.-ben 11 vis maior káresemény bekövetkeztét követõ helyreállításra 

érkezett támogatási igény. A támogatások döntésre való elõkészítése során a  bejelentést követõen 

haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal  által 

koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végezett. Az elõzetes helyszíni vizsgálatban részt vett a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szükség szerint a Hivatal felkérése alapján: ár- vagy belvíz 

elleni védekezés esetében a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, valamint 

utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

képviselõje. Az utólagos, a pályázati elszámolást érintõ helyszíni vizsgálatokra 14 esetben került sor.

2011. évi vis maior pályázatok

Támogatott

1. Szentgyörgyvölgy /EBR42: 51284/ Igény: 1.872.000.- Ft Támogatás: 1.310.000.- Ft

2. Szentkozmadombja /EBR42: 40788/ Igény: 2.575.377.- Ft Támogatás: 1.918.000.- Ft

3. Kányavár /EBR42: 51339/ Igény: 3.885.355.- Ft Támogatás: 2.835.000.- Ft

4. Liszó /EBR42: 51217/ Igény: 9.313.897.- Ft Támogatás: 5.797.000.- Ft

5. Döbröce /EBR42: 37342/ Igény: 6.381.000.- Ft Támogatás: 5.967.000.- Ft

6. Eszteregnye /EBR42: 52004/ Igény: 3.543.012.- Ft Támogatás: 2.700.000.- Ft

7. Rédics /EBR42: 52010/ Igény: 1.216.819.- Ft Támogatás:    962.000.- Ft

8. Rigyác /EBR42: 52007/ Igény: 3.601.580.- Ft Támogatás:    225.000.- Ft

9. Gosztola /EBR42: 51182/ Igény: 1.663.010.- Ft Támogatás:1.663.000.- Ft

10. Pethõhenye /EBR42: 56522/ Igény: 2.338.437.- Ft Támogatás:2.338.000.- Ft

Nem támogatott

-

Elbírálás alatt

-

Visszavonva:

1. Vaspör Község Önkormányzata 
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2010. évi vis maior pályázatok

Pályázat elszámolása beadva, utóellenõrzés megvolt

1. Várvölgy /EBR42: 14999/ Támogatás:    703.000.- Ft Elszámolva: 703.000.- Ft

2. Kányavár /EBR42: 14872/ Támogatás:    487.000.- Ft Elszámolva: 487.238.- Ft

3. Bak /EBR42: 21224/ Támogatás: 2.585.000.- Ft Elszámolva: 2.584.035.- Ft

4. Gosztola /EBR42: 20200/ Támogatás:   717.000.- Ft Elszámolva: 717.000.- Ft

5. Páka /EBR42: 20263/ Támogatás: 2.830.000.- Ft Elszámolva:2.843.550.- Ft

6. Várvölgy /EBR42: 10009/ Támogatás: 2.412.000.- Ft Elszámolva: 2.412.000.- Ft

7. Zalalövõ /EBR42: 21260/ Támogatás: 2.530.000.- Ft Elszámolva: 2.530.000.- Ft

8. Iklódbördõce /EBR42: 20046/ Támogatás: 2.026.000.- Ft Elszámolva: 2.026.000.- Ft

9. Milejszeg / EBR42: 20188/ Támogatás: 3.240.000.- Ft Elszámolva: 3.240.000.- Ft

10. Liszó / EBR42: 21234/ Támogatás: 4.376.000.- Ft Elszámolva: 3.862.704.- Ft

11. Zalaapáti / EBR42: 9881/ Támogatás: 2.239.000.- Ft Elszámolva: 2.030.591.- Ft

12. Zalaháshágy /EBR42: 20142/ Támogatás: 705.000.- Ft Elszámolva: 705.000.- Ft

13. Szilvágy /EBR42: 1107/ Támogatás: 2.769.000.- Ft Elszámolva: 2.769.000 .- Ft

14. Zalacséb /EBR42: 20218/ Támogatás:    783.000.- Ft Elszámolva: 783.000.- Ft

Pályázat elszámolása beadva, utóellenõrzés folyamatban

-

Pályázat elszámolása még nincs beadva

1. Csatár /EBR42: 21251/ Támogatás:    853.000.- Ft

2. Zalaszentgrót /EBR42:21293/ Támogatás:    639.000.- Ft

II. Helyszíni tapasztalatok (2011. évi új pályázatok kapcsán)

1. Döbröce /EBR42: 37342/ - támogatott

Döbröce hegyi utca melletti rézsû a 2011. február 13-i és azt megelõzõ hóolvadás és enyhülés 

következtében a tározóból kilépõ nagy mennyiségû víz hatására meglazult, emiatt suvadás

(csúszás) következett be.

Az út károsodása nem állapítható meg, a mellette lévõ rézsû azonban jól láthatóan elkezdett 

csúszni. Megállapítható az összefüggés az olvadás és a földcsuszamlás között, szükséges 

azonban a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértõi Bizottság szakvéleménye is a korm. 

rendelet 3. § (8) bekezdés alapján.

Az út alatt futnak a közmûvek (víz, gáz), így a további csúszás (földcsuszamlás) 

katasztrófahelyzetet idézhet elõ. A helyreállítással vélhetõen csak a meder zárt csatornába való 

helyezésével valósítható meg, ami után a rézsût szabályosan ki lehet alakítani.
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2. Eszteregnye /EBR42: 52004/ - elbírálás alatt

2011. 06. 04. napján nagy mennyiségû csapadék és jég zúdult a településre. A felhõszakadás 

szerû esõzés hatására a település vízgyûjtõ területérõl érkezõ csapadék a település 

belterületének útjait, vízelvezetõ árkait, csatornáit, átereszeit iszapos hordalékkal öntötte el.

A külterülettel határos területeken célszerû az alkalmazott agrotechnikát úgy megválasztani, hogy 

az akadályozza a külterületi földekrõl a csapadékvíz településre való jutását.

3. Gosztola /EBR42: 51182/ - nem támogatott

2011. április 25-én az esti órákban történt esõzés következtében 0 13 hrsz-ú belterületi lakott 

területhez vezetõ útban károk keletkeztek. Az út mellett lévõ rézsû megcsúszott.

Az úthoz tartozó rézsû megcsúszása következtében az út melletti villanyoszlopok állékonysága 

veszélybe került az érintett 150 folyóméteren, egy oszlop erõsen megdõlt. A zúzalékos úthoz 

tartozó részûrõl az esõ által lehordott sarat az út járhatósága miatt a szemle idõpontjáig 

eltakarították. A lezúduló csapadék az átázott zúzalékos burkolatot több helyen elhordta, kimosta, 

a tehergépkocsik keréknyomai alatt megsüllyedt. A keletkezett nyomvályúk a burkolt árok belsõ 

falát benyomták. Gosztola község ivóvízellátását biztosító kút megközelítése is tárgyi úton 

történik, a vis maior esemény ezáltal veszélyezteti az egész település egészséges ivóvíz 

ellátását.

4. Kányavár /EBR42: 51339/ - támogatott

Kányavár településen a 2011. április 30-ai felhõszakadás következtében nagy mennyiségû 

csapadék hullott a településre, mely a települést körülvevõ mezõgazdasági területekrõl nagy 

mennyiségû iszapot, hordalékot halmozott fel, jelentõs károkat okozott a 203-as hrsz-ú belterületi 

vízelvezetõ árokban és a rajta lévõ hordalékfogó mûtárgyban. A mûtárgy iszapterét a lemosódott 

hordalék teljesen feltöltötte a levezetõ csõ szintje fölött, a lefolyó víz ennek következtében a 

hordalékfogó gát koronáján bukott át, és megrongálta a gát mentett oldali korona élét. A lezúduló 

csapadék elöntötte hordalékkal az alatta mélyebben fekvõ árkot és területeket egészen a 

befogadóig.

A vis maior esemény évente akár többször is megismétlõdhet a mûtárgy környékén végzett nem 

megfelelõ mezõgazdasági mûvelés miatt. A területrõl lemosódó, mûtrágyával és 

permetezõszerrel szennyezett termõföldréteg elszállítása és elhelyezése is súlyos problémákat 

vet fel. A bizottság felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy megoldást kell keresni a környezõ 

termõföldek más célú hasznosítására. A 2010. évben történt vis maior esemény utóellenõrzését 

megelõzõen történt jelen vis maior káresemény.
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5. Liszó /EBR42: 51217/ - támogatott

Rövid idõ alatt (50 perc) 40-45 mm csapadék, illetve 10 mm jég hullott a település egész 

területére, ami megrongálta a vízelvezetõ rendszert több helyen, továbbá egyes önkormányzati 

utakat, úttartozékokat.

A 2010-2011. évben végrehajtott árokburkolási beruházások során a kivitelezõ a kiviteli tervektõl 

eltért, az elemek esetében az 5% esés fölötti részeken az energiatörõ fogakat nem építette be, a 

mederelem felsõ részén a lezáró fog megépítése is elmaradt, ez nagymértékben fokozta az 

okozott károkat. A mederlap helyett mederelem készült, ami a mederállékonyság szempontjából 

stabilabb megoldást jelent, de ez a változás sem nélkülözheti a lezáró fogak és energiatörõk 

megépítését. 

6. Rédics /EBR42: 52010/ - támogatott

2011. június 04. napján felhõszakadás szerû esõzés következtében a Gosztola felé vezetõ 043 

hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közútban jelentõs károk keletkeztek.

A 043 hrsz-ú burkolt önkormányzati út érintett szakasza nagy hosszesésû, az ív belsõ oldalán 

lezúduló csapadékvíz a magas útpadka miatt nem jut az árokba, ezért a burkolat szélét, valamint 

a kavicsolt útpadkát kimosta, helyenként alámosott.

7. Rigyác /EBR42: 52007/ - támogatott

2011. június 04. napján nagy mennyiségû csapadék és jég zúdult a településre. A felhõszakadás 

szerû esõzés hatására a település vízgyûjtõ területérõl érkezõ csapadék a település 

belterületének útjait, vízelvezetõ árkait, csatornáit, átereszeit iszapos hordalékkal öntötte el.

A külterülettel határos területeken célszerû az alkalmazott agrotechnikát úgy megválasztani, hogy 

az akadályozza a külterületi földekrõl a csapadékvíz településre való jutását.

A bizottság javasolja a belterületi vízrendezési tanulmányterv elkészítését az egész településre.

8. Pethõhenye /EBR42: 56522/ - támogatott

Pethõhenye 0111 hrsz-ú út a nagy esõzés következtében járhatatlanná vált. Az útban lévõ 

nyilvános ivóvízkút beomlott, beszennyezõdött. Ez a megrongálódott kézi pumpás ásott kút 

szolgáltat ivóvizet a külterületen állandó lakcímmel rendelkezõ lakók részére.

A káresemény érintette a 0111 hrsz- ú út szelvényében lévõ kézi pumpás ásott kutat is, mely kút 

szolgáltat ivóvizet a külterületen állandó lakcímmel rendelkezõ lakók részére. A káreseménnyel 

kapcsolatban Pethõhenye Község Önkormányzata elõleg iránti kérelmet nyújtott be. A 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. 08. 15. napján kelt javaslatában megállapította, hogy az 

elõlegkérelem a jogszabályi elõírásoknak megfelel, és szükséges az út és az ivókút teljes 

helyreállításához. A mai napig az alábbi helyreállítási munkákat végezték el: - ivóvíz kutat

kitisztították, - az út kút melletti szakaszán vízelvezetõ árkot ástak az ivóvízkút védelme 

érdekében a végleges helyreállításig betonelemekkel védték meg.
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9. Szentgyörgyvölgy /EBR42: 51284/ - támogatott

A Kógyári 1151. hrsz-ú József Attila utca melletti vízelvezetõ árok nem tudta elvezetni a május 1-

jén lezúduló esõt és ezáltal vízátfolyás alakult ki az úttesten, ami elmosta azt és ezért labilissá 

vált. További két útról a lezúduló esõ a töltést lehordta.

A 168 hrsz-ú út átvezetõ átereszeit – tekintettel annak méretére – nagy nyomású gépi tisztítással 

ki kell takarítani a vízelfolyás biztosítása érdekében. A helyreállítás során az út keresztirányú 

eséseit a pályáról való vízelvezetés érdekében ki kell alakítani. A bizottság felhívja a figyelmet 

arra, hogy a pályaszerkezet hosszú távú víztelenítését meg kell oldani.

10. Szentkozmadombja /EBR42: 40788/ - támogatott

A 2010. augusztus 9-i vis maior esemény óta jelentõsen romlott a híd állapota a téli fagyások és 

a hóolvadást követõ vízlevonulás miatt. Az 51 cm-es boltív támasztása „esetlegessé” vált, a 

kötõelemek több helyen kilazultak, kiomlottak, különösen a híd felvizi oldalán.

Megállapítható az összefüggés a korábbi esemény, az azóta bekövetkezett jelentõs állagromlás 

és az idõközben bekövetkezett fagy és a gyors hóolvadás között.

A híd különösen rossz állapota miatt a bizottság javasolja az azonnali statikai vizsgálatot és a híd 

lezárását a gépjármûforgalom elöl.

 Összefoglalva:

A 2011. évben eddig bejelentett vis maior események kapcsán valamennyi esetben 

megállapítható volt az összefüggés a keletkezett károk és a rendkívüli idõjárási körülmények 

között. A 2011. évben Zala megyében bekövetkezett vis maior események kiváltója többnyire a 

hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék (heves esõzés, jégesõ), illetve a hirtelen 

bekövetkezõ hóolvadás. Tapasztalat, hogy a vis maior eseménnyel sújtott területek környékén,

számos helyen nem megfelelõ a termõföldek mûvelése és hasznosítása, a helytelen mûvelés 

következtében fellépõ talajerózió és heves esõzés együttese okoz több esetben sárfolyamot, 

mely elönti a település utcáit, vízelvezetõ árkait. Zala megye dombos tájain a mezõgazdasági 

mûvelés is közrejátszik tehát a vis maior események bekövetkezésében, hiszen a meredekebb 

domboldalakban a növényzet nem tudja megkötni a talajt, melyet egy hevesebb esõzés 

könnyedén elmos, okozva ezáltal talajeróziót. A talajerózióval sújtott területeken megoldást kell 

keresni a környezõ termõföldek más célú hasznosítására. Általánosságban elmondható, hogy a 

zalai falvak nagy részében nyílt vízelvezetõ árkok hivatottak a csapadékvíz elvezetésére, 

azonban ezen árkok állapota sem megfelelõ arra, hogy funkciójuknak megfeleljenek. Ennek oka, 

hogy nem tisztítják õket adott rendszerességgel, az árkokat növényzet növi be, az átereszek 

eltömõdnek, így funkciójukat veszítik. Azon, vis maior káreseménnyel sújtott településeknek, ahol 

a vis maior káresemények összefüggésbe hozhatók a rossz vízelvezetéssel, célszerû lenne az 

egész településre a belterületi vízrendezési tanulmányterv elkészítése. Az elõzetes szemlét 

lefolytató bizottság a szemle során több ízben is felhívta a figyelmet az adott probléma 

megelõzõsére, ahol szükséges, a termõföld más célú hasznosítására, ahol indokolt, az árkok 
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tisztítására, karbantartására, tanulmányterv elkészítésére, ezzel is megelõzve, vagy legalább 

csökkenteni a bekövetkezõ vis maior eseményeket.

II. Helyszíni tapasztalatok (2010. évi pályázatok utóellenõrzései kapcsán)

1. Várvölgy /EBR42: 14999/ - elszámolás elfogadva

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat 

alapján elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg. A helyreállítás óta a kavicsolt 

utakban helyenként újabb kimosódások keletkeztek.

2. Kányavár /EBR42: 14872/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg. Kányavár Község Önkormányzata a 

14872/2010 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódóan 2010. október 20-

án meghozott miniszteri döntésnek megfelelõen 487.000 forinttámogatásban részesült. A 

14872/2010. igénylési azonosítóval rendelkezõ vis maior esemény Kányavár község 203 hrsz-ú ár-

belvízvédelmi létesítményét, valamint közmû és mûtárgyait érinti. Kányavár Község Önkormányzata 

2011. május 03. napján 51339/2011 igénylésazonosító alatt újabb vis maior bejelentést tett a 

Kányavár 203 hrsz-ú ár-belvízvédelmi létesítmény vonatkozásában (továbbá más árvízvédelmi 

létesítmény és út vonatkozásában is.). Az 51339/2011. igénylés azonosítóval regisztrált vis maior 

pályázat ügyében 2011. május 24. napján elõzetes helyszíni vizsgálat lefolytatására került sor, 

melyen megállapítást nyert a keletkezett károk és a rendkívüli idõjárási körülmények közötti 

összefüggés. A bizottság javasolta a támogatási igény benyújtását. Az 51339/2011. 

igénylésazonosítóval rendelkezõ vis maior pályázat elõzetes helyszini vizsgálatán kiderült, hogy a 

Kányavár 203. hrsz-ú ár-és belvízvédelmi létesítményt - melynek helyreállítására 14872/2010. 

igénylési azonosítóval 487.000 forinttámogatást kapott az önkormányzat, és a támogatás 

elszámolása az elõzetes szemle során folyamatban volt már - az utóellenõrzés megtörténte elõtt érte 

újabb vis maior események. Kányavár Község Önkormányzat 51339/2011. igénylésazonosítóval 

rendelkezõ vis maior pályázata jelenleg elbírálás alatt van. Jelen utóellenõrzésen tehát az újabb vis 

maior esemény okán nem állapítható meg, hogy a helyreállítás valóban megtörtént-e. Azonban 

Kányavár Község Önkormányzata a 14872/2010. igénylési azonosítóval kapott 487.000 forint 

támogatás - a támogatásnak megfelelõ - felhasználásáról a helyreállítás során fotódokumentációt 

készített, mellyel igazolni tudja a kapott támogatás megfelelõ felhasználását. Ezen fotókat jelen 

jegyzõkönyvemhez mellékelem. Továbbá mellékelem a helyreállítást követõ mûszaki átadás-

átvételrõl készített jegyzõkönyvet is. Az utóellenõrzés idõpontjában a 203 hrsz-ú ár-belvízvédelmi 

létesítmény vízzel telt állapotban volt.
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3. Bak /EBR42: 21224/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

4. Gosztola /EBR42: 20200/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

5. Páka /EBR42: 20263/ - elszámolás elfogadva

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

6. Várvölgy /EBR42: 10009/ - elszámolás elfogadva

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg. A helyreállítás óta a kavicsolt utakban 

helyenként újabb kimosódások keltkeztek.

7. Zalalövõ /EBR42: 21260/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

8. Iklódbördõce /EBR42: 20046/ - elszámolás elfogadva

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

9. Milejszeg /EBR42: 20188/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

10. Liszó /EBR42: 21234/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

11. Zalaapáti /EBR42: 9881/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg. A pályázat értelmében a 721/2 hrsz-ú út 

aszfaltozott részének teljes visszabontása és törmelék elszállítása (52 m3), burkolatalap helyreállítás 

vegyes szerkezetû mészkõvel (36 m3), aszfaltburkolat helyreállítása AC-11 jelû kopó aszfalttal (12 
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m3) munkáit kellet volna elvégezni, ezzel szemben az út szakaszos helyreállítása történt meg. Az 

utóellenõrzésen a helyreállított aszfaltfelületeket tudtuk felmérni, melyeknek a mért és számított 

mennyisége 3,5 m3. (70 m2 felületen 5 cm vastagságban). Részleges visszavonás esetén a 

visszavonás javasolt mértéke a támogatási összeg arányában: 465.574. Ft. 

12. Zalaháshágy /EBR42: 20142/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

13. Zalacséb /EBR42: 20218/ 

A helyreállítás a támogató okiratban meghatározottak szerint, a mûszaki szakértõi nyilatkozat alapján 

elismert mûszaki tartalommal összhangban valósult meg.

Zalaegerszeg, 2012. január 24.

P.H.

Lengl Zoltán s.k.
 Hivatalvezetõ


