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Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2018. április 20.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 25-i rendes, nyílt ülésére.

Tárgy: BALATONAKARATTYA VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL DÖNTÉS.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Lőkös Katalin adóügyi ügyintéző
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Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonakarattya község nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 16. § (1) bekezdése alapján a vizek kártételei elleni
védelem érdekében szükséges feladatok ellátása — a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása,
üzemeltetése, valamint a védekezés — az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk
megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (2) bekezdése szerint
a települési veszélyelhárítási terv mellékletét képezi a jogszabályokban meghatározott külső
védelmi terv és a helyi vízkárelhárítási terv.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1)
bekezdés b) pontja értelmében a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek
feladata a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése.
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) a) pontja
alapján a védekezésre kötelezetteknek a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a 8. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti felkészülés keretében védekezési tervet kell készíteni.
A Balatonalmádi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a
település nem rendelkezik a vízügyi igazgatóság által jóváhagyott vízkárelhárítási tervvel –
intézkedni kell annak mihamarabb történő elkészítésére.
A vízkárelhárítási terv elkészítésére az árajánlatokat bekértük, kérem a tisztelt Képviselő –
testületet az ajánlatokat elbírálni szíveskedjenek. A megfelelő tervezőt a terv elkészítésével
megbízzák.
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

3

Határozat-tervezet:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot kapott a helyi
vízkárelhárítási terv elkészítésére a következőktől:
•
•
•

•Resitcky Gergely egyéni vállalkozó (regergely@vipmail.hu.)
• Horváth Ferenc ( vizkornyezet.kft@chello.hu)
• Speciál Bauterv Kft Éri Balázs ( Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A. 1/2.)

Határidő: 2018.04.25.
Felelős: Matolcsy gyöngyi polgármester

