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ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 12-ei rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy :

PARTVÉDMŰBEN KELETKEZETT JÉGKÁR MIATTI VIS MAIOR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

2

Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei télen az elmúlt 25 évben nem látott jegesedés zajlott le a Balatonon. Önkormányzatunk, Balatonparti településként már a korábbi években is veszélyeztetve volt a jég által. Sajnos az idei évben az extrém
jégvastagságnak és kedvezőtlen áramlásnak köszönhetően jelentős károk keletkeztek a partvédmű
állapotában.
A Balatonon megfagyott jég a hideg által egyre vastagszik. A jég nem csak függőleges irányban hízik, hanem
oldalra, a part irányába is terjed ezáltal feszítő, romboló hatást fejtve ki a partvédőműre, amelyen ezáltal
törések és kisebb, nagyobb repedések keletkeznek. Ez okozta az elsődleges kárunkat.
Önkormányzatunk strandjain 2 fajta védmű óvja a partszakaszt.
A Bercsényi strandon (3534/6 hrsz.) korszerűbb, ferde kivezetésű, vasbeton partvédmű került kiépítésre,
amely a jeget ferdesége által hivatott kivezetni, csökkentve a partvédműre gyakorolt feszítő hatását.
Ezeken a részeken kisebb mértékű kárunk keletkezett.
A Gumirádli (3499/6 hrsz.) és Lido (3611/4 hrsz.) strandjainkon, továbbá a 3614 hrsz-ú ingatlanon vörös
kővel megtámasztott beton partvédmű található. Sajnos ezeken a szakaszokon jelentősebb károkat
okozott a hízó jég. Egyrészt a beton állapotában okozott nagyobb károkat, továbbá az ezen a szakaszokon
található vörös követ is mozgatta a jég.
Másodlagos kárunk, az olvadáskor keletkezett. Az ekkor tomboló déli áramlású szélvihar, a part egyes
szakaszain tovább tolta a korábban már felgyülemlett jeget, így egyfajta gleccser hatásként további
sérüléseket okozott a partvédműben.
Az egymásra torlódó jégtömbök olvadását követően, 2017. március 03-án végigjártuk a teljes partszakaszt
és ekkor mértük fel a partvédműben keletkezett károkat. Ezt követően a káreseményt bejelentettük a
biztosítónkhoz, aki 2017. március 3-én jegyzőkönyvet vett fel, mely szerint a kár egyértelműen vis maior
káresemény.
Készülve a jég által okozott károkra, megelőző jelleggel leszereltük a közvetlenül a parton található
kandelábereket és padokat, ami szintén többletköltség volt önkormányzatunk részére.
A károk az alábbiakban összegezhetőek:
- a jég által beton partvédműben repedés, törés keletkezett
- a hízó, majd olvadó jég a vöröskő állományt a Balatonba és a part területén széttolta. A
partvédmű így elvesztette védelmi jellegét
- statikai repedések a partvédműben
- a strandok határain megrongálódott a vaskerítés
Szükséges munkálatok:
-

partvédmű egyes részeinek bontása és újrabetonozása. A partvédmű funkciójának helyreállítása
vörös kő pótlása és gépi erővel történő felhúzása
rongálódott vaskerítés elemek helyreállítása

3
A helyreállítási munkálatok költségeinek megtérítése érdekében, a káresemény bejelentésre került
önkormányzatunk biztosítójához. Sajnos az azóta eltelt időszakban kiderült, hogy a biztosító jelen
kárigényünket nem fizeti ki, mivel az esemény vis maior kárnak minősül.
A biztosítóhoz történő bejelentéssel párhuzamosan vis maior támogatási igényünket bejelentettük a
Magyar Államkincstár felé is.
Független szakértőhöz fordultunk, akinek a költségbecslése alapján 59.454.085 Ft, melyből 70%-ot
támogatási intenzitás mellett 41.617.859 Ft vis maior támogatásra adjuk be igényünket és e mellett,
önkormányzatunk 17.836.226 Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetésében jóváhagyott általános
tartalék terhére.
Kérem javaslatom tanulmányozását határozat meghozatalát.
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