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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2022. június 9-i vihar, majd a június 10-én a hajnali órákig folytatódó esőzés 

komoly károkat okozott Dombóvár város területén. A helyreállítási munkákat 

megkezdtük, de a kármentesítés jelentős anyagi terhet ró az Önkormányzatra. 

 

Az önkormányzati tulajdonú építményekben és utakban keletkezett, bejelentett károk: 

− Szőlőhegyen a Garay utca útburkolata és az útpadka: a lezúduló csapadék kimosta 

az utca 6387 hrsz-ú szilárd útburkolatának alépítményét 650 m hosszan, az 

aszfaltburkolatot megrongálta. A betonlapos járdát szintén megrongálta a víz, az út 

járhatatlanná vált. A lezúduló csapadék a Kápolna utca - Garay utca 

kereszteződésében induló, az állami út mellett húzódó vízelvezető árokba nagy 

mennyiségű zúzalékot mosott bele. 

- A Nyerges-völgyi I. és II. horgásztavak (0399/7 hrsz): A Nyergesvölgyi vf. 0+762 

km szelvényben lévő I. számú völgyzárógátas horgásztó árapasztója teljes 

hosszában megrongálódott. A betonburkolatot és a földmedrű utófeneket az 

árapasztón átzúduló, nagy mennyiségű víz teljes mértékben elmosta. A 

Nyergesvölgyi vf. 1+075 km szelvényében lévő II. számú völgyzárógátas tó 

mentett oldali völgyzárógátjának rézsűjét a töltéskoronán átbukó víz mintegy 30 m 

hosszan erőteljesen alámosta. Jelentős berágódások képződtek a töltéstestben. 

 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat, a kárigény 

elismerése, illetve a kifizetés még nem történt meg. Amennyiben a biztosító megtéríti 

a károkat, a vis maior támogatási igény az adott összeggel csökken. 

Tájékoztatom a Képviselő testületet, hogy a felmerülő helyreállítási költségek 

támogatására a vis maior keretből igényelhető támogatás az elismert költségek 70 %-a. 

 

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján, amely a helyreállítás 

költségein felül tartalmazza a szakértői vélemény díját, az engedélyezési és kiviteli 

tervek díját, valamint a műszaki ellenőri díjat is: 

 

Megnevezés  Garay utca 

helyreállítása 

%  Nyergesi 

horgásztavak 

árapasztójának és 

völgyzáró gátjának 

helyreállítása 

% 

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül)  

46.824.900.-  30%  9.111.600.- 30 % 

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  0.- 0.- 

Egyéb forrás  0.-  0.-  0.- 0.- 

Vis maior támogatási 

igény  

109.258.100.-  70%  21.260.400.- 70% 

Források összesen  156.083.000.-  100%  30.372.000.- 100 % 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 



 

I. Határozati javaslat 

a 2022. júniusi viharkárok költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

1. A káresemények megnevezése: a 2022. június 9-i viharkárok. 

2. A káresemények pontos helye: 

-  útburkolat és útpadka károsodása 

-  helye: Dombóvár, Garay utca 6387 hrsz. 

3. A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

Megnevezés  2022. év %  

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül)  

46.824.900.-  30%  

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior támogatási 

igény  

109.258.100.-  70 %  

Források összesen  156.083.000.-  100%  

 

4. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 156.083.000 Ft, 

melyre a fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani. A Képviselő-

testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi. 

5. A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálják: 

- Garay utca útburkolat és útpadka károsodása – kötelező feladat - 

településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása). 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik. 

Biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

Biztosítási szerződés száma: 68709. 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 

7. A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

8. Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 

nem tudja ellátni. 

9. A Képviselő-testület a saját forrás összegét Dombóvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

II. Határozati javaslat 

a 2022. júniusi viharkárok költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

1. A káresemények megnevezése: a 2022. június 10-i viharkárok. 

2. A káresemények pontos helye: 

- A Nyergesvölgyi I. számú völgyzárógátas horgásztó árapasztója teljes 

hosszában megrongálódott. A Nyergesvölgyi II. számú völgyzárógátas tó 

mentett oldali völgyzárógátjának rézsűje mintegy 30 m hosszan alámosás 

miatt megrongálódott. 

- helye: Dombóvár, 0399/7 hrsz. 

3. A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

Megnevezés  2022. év %  

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül)  

9.111.600.-  30%  

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior támogatási 

igény  

21.260.400.- 70 %  

Források összesen  30.372.000.-  100%  

 

4. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 30.372.000.- Ft, 

melyre a fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani. A Képviselő-

testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi. 

5. A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálják: 

- Nyergesvölgyi I. és II. számú tó árapasztó-, illetve völgyzárógát 

károsodása – kötelező feladat - helyi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik. 

Biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

Biztosítási szerződés száma: 68709. 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 



7. A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

8. Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 

nem tudja ellátni. 

9. A Képviselő testület a saját forrás összegét Dombóvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

  Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


