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Előzmények 

 

Megbízás, feladat 

Jelen szakvéleményt Lesenveistvánd község Önkormányzat kérésére készítettem el. 

Feladatom a települést ért károk és a kárelhárítás költségének bemutatása. 

 

Lesenceistvánd község bemutatása 

 

Fekvése  

Lesenceistvánd a Dunántúl középső részén, a Tapolcai-medence peremén a 

keszthelyi hegység lábainál a Lesence-patak mellett fekszik. Zala és Veszprém 

megye határán kelet felől vulkanikus hegyek láncolata és a Bakony erdői övezik. 

Sümeg felől a 84-es számú fõút határolja, amely csatlakozik a Balaton északi partján 

húzódó 71-es főúthoz. A Keszthely felől ide érkezők szőlőhelyek között kanyarogva, 

csodálatos panorámába gyönyörködhetnek. 

Közlekedés szempontjából az autóbusz a kizárólagos tömegközlekedési eszköz, 

mivel a legközelebbi vasútállomás mintegy 4 kilométerre, Uzsán található. 

Lesenceistvánd területe a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik. Legmagasabb 

pontja a Kő-orra hely, amely 403 méter. A település közigazgatásilag a 8 kilométerre 

fekvő Tapolcához kötődik.  

A település infrastruktúrája:  

- A településen 346 belterületi és 421 külterületi ingtan található.  

- Az utcák száma 5, hosszúságuk összesen 3600 méter a külterületiek nélkül, 

portalanítva ebből 3100 méter van.  

- A vízvezeték-hálózat teljesen kiépített.  

- Csatornahálózat még nincs.  

- A kommunális hulladék elszállítása megoldott.  

- Csapadékvíz elvezetése nyílt felszíni árokba történik, melyek befogadója a község 

egyetlen élővize a Lesence-patak.  

- Az elektromos hálózat légvezetékes, amely a külterületen részben kiépített. 

 - A TV műsorok a 8 éve üzemeltető kábeltévén jutnak el a lakossághoz.  

- A telefonellátottság 70%-os.  

- 1999-ben fejeződött be a vezetékes gáz vezetése, amely a falu minden belterületi 

lakójának elérhető. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolcai-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
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Nevezetességek  

Országos kéktúra útvonal, amely a Kő-orra hegyen és a falun keresztül vezet 

 Szent Jakab templom (műemléki vörösmárvány keresztelőkút és a szintén 

műemléki védett fasípos orgona) 

 Az első- és második világháborúban elhunyt hősök emlékművei 

 Mária hegyi kápolna 

 Szentháromság szobor 
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Káresemény következményeinek leírása 

2013. február 01.-én a nagy mennyiségű, rövid idő alatt lehullott csapadék (eső) a 

szőlőhegy fő közlekedési útjában – az úgynevezett Esső kaputól a kápolnához 

vezető aszfaltos útig, amely nem szilárd burkolattal ellátott - vízmosásokat alakított 

ki, így járhatatlanná tette ezen útszakaszt a 850/1 és a 097/8 hrsz-okon. A 

külterületen lévő út helyreállítása a lakott terület megközelítését eredményezi, 

elősegítve a helyi közlekedés biztonságának a visszaállítását. 

Az út lakott terület megközelítését szolgálja. A kialakult állapot a helyi közlekedés 

biztonságát veszélyezteti, az útszakasz csak korlátozottan (gyalogosan) 

használható, az alapvető ellátások biztosítása korlátozottá vált. Figyelembe véve, 

hogy az út külterület lévén közvilágítással nem ellátott, így a gyalogos közlekedés 

sem biztonságos a vízkimosások okozta mély kráterek miatt.  

 

A 850/1 hrsz, mintegy 300 m hosszú és 4 m széles szórt makadám útburkolatú utat 

és a kétoldali 1-1 m széles útpadkát szinte teljesen elmosta. Az út mellett egyoldalon 

kialakított árkot teljes hosszban sárral, iszappal elmosott kőzúzalékkal keverten 

feltöltődött, az útfelületen mély barázdák alakultak ki. Így az út gépjárművel történő 

közlekedésre alkalmatlanná vált. Az út mellett feltöltődött árkok a vízelvezetést már 

nem tudják biztosítani és egy újabb esőzéskor a határos telkeket elöntheti a víz. Az 

út önkormányzati tulajdonú, zártkerti lakóházakhoz vezet. Jelenlegi állapotában, mint 

feljebb írtam, gépjárművel való közlekedésre alkalmatlan, így a mentő, tűzoltó, 

sürgősségi orvosi ellátás sem tudja a településrészt megközelíteni. 

 

A 097/8 hrsz, mintegy 300 m hosszú és 4 m széles szórt makadám útburkolatú utat 

és a kétoldali 1-1 m széles útpadkát szinte teljesen elmosta. Az út mellett egyoldalon 

kialakított árkot teljes hosszban sárral, iszappal elmosott kőzúzalékkal keverten 

feltöltődött, az útfelületen mély barázdák alakultak ki. Így az út gépjárművel történő 

közlekedésre alkalmatlanná vált. Az út mellett feltöltődött árkok a vízelvezetést már 

nem tudják biztosítani és egy újabb esőzéskor a határos telkeket elöntheti a víz. Az 

út önkormányzati tulajdonú, zártkerti lakóházakhoz vezet. Jelenlegi állapotában, mint 

feljebb írtam, gépjárművel való közlekedésre alkalmatlan, így a mentő, tűzoltó, 

sürgősségi orvosi ellátás sem tudja a településrészt megközelíteni. 

A károsult burkolatról, padkáról, árokról készült fényképeket és a felvett 

jegyzőkönyvet a melléklet tartalmazza.  
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Káresemény elhárításának leírása 

 Mindkét út esetében az alábbi munkák elvégzése szükséges: 

 Árokból a sáros, iszapos törmelék kiemelése 

 Árok felületének kialakítása 

 Padka felületének rendezése, tömörítése 

 Út felületének rendezése, tömörítése 

 Zúzottkő pótlása, tömörítése 

 Áteresz tisztítása 

 Rácsos áteresz tisztítása 

 

Az elvégzendő munkák mennyiségét, árát a melléklet tartalmazza. 

 

 
Mellékletek:  
Árazott mennyiségkimutatás 
Fényképek 
Jegyzőkönyv 
 
Budapest, 2013. március 13. 
 
 
 
 
 
 

 
Szabó Zoltán Lehelné 
Igazságügyi szakértő 

Szám: 007361 
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Szabó Zoltán Lehelné 
Igazságügyi szakértő 

Szám: 007361 
  

sorszám Munka megnevezése

Mérték

egység

Menny

iség

Mindössze

sen nettó

Anyag Díj Anyag Díj

1 Vízelvezető árok újjáépítése

1.1

Iszapos törmelék kiszedése, felrakása 

szállítóeszközre m3 216 300 0 Ft 64 800 Ft 64 800 Ft

1.2

Kiszedett iszapos törmelék 

elszállítása m3 216 900 194 400 Ft 0 Ft 194 400 Ft

1.3 Árokszelvény kialakítása m2 1 200 300 0 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft

2 Út helyreállítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.1

Út felületén alakító munka végzése, 

tömörítés m2 2 400 300 0 Ft 720 000 Ft 720 000 Ft

2.2

Makadám burkolat helyreállítása 

anyagpózlással m2 2 400 300 300 720 000 Ft 720 000 Ft 1 440 000 Ft

2.4 Padka rendezés, tömörítés m2 1 200 660 0 Ft 792 000 Ft 792 000 Ft

3 Áteresz tisztítása m 6 1 500 0 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft

4 Rácsos áteresz tisztítása m 10 1 200 0 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft

Mindösszesen  építési költség 914 400 Ft 2 677 800 Ft 3 592 200 Ft

Egyéb költségek

Szakértői vélemény készítése 20 000 Ft

Műszaki ellenörzés 80 000 Ft

Mindösszesen 3 692 200 Ft

Egységár Összeg

Esővíz okozta kár helyreállítás mennyiségkimutatás és költségbecslés
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