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Tisztelt Képviselő-testület!
2014. év november hó 18. napjával Farkas László megbízott közbiztonsági referensünk
elkészítette
a
törvényi
előírásoknak
megfelelően
Szigetszentmárton
Község
Önkormányzatának Belvíz, Helyi Vízkár-elhárítási Tervének módosítását. A terv jóváhagyás
céljából megküldésre került a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére. 2015. évben a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hiánypótlásra visszaküldte a vízkár-elhárítási
tervünket. A hiánypótlás részét képezte a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 3. § (11)
bekezdése is, miszerint a védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi, folyó- és tószabályozás,
sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal
rendelkező személy vehető igénybe.
Fenti jogszabályi előírás szükségessé tette ilyen szakértői jogosultsággal rendelkező személy,
cég bevonását a vízkár-elhárítási tervünk módosításába. 38/2016.(IV.26.) sz. Kt. határozattal a
képviselő-testület megbízott egy szakértőt, aki többszöri felszólítás ellenére sem készítette el a
tervdokumentációt. 2018 januárjában az önkormányzat visszavonta a megbízást.
A terv elkészítésére vonatkozó határidő meghosszabbítására – minden évben - kérelmet adtunk
be, melynek eredményeképpen – már több éves hosszabbítás után - 2020. december 10-ig kell
a módosított, felülvizsgált vízkár-elhárítási tervünket a fent említett hatóság részére
megküldenünk. Az elkészült tervet a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet szerint a védekezésre
kötelezetteknek minden év december 10-ig felül kell vizsgálniuk és a változásokat a terveken
át kell vezetniük.
Felvettük a kapcsolatot több környező településsel, előzetes egyeztetéseket követően pedig
Szigetújfalú koordinálásával árajánlatot érkezett - több környékbeli településsel
együttműködve és erre is tekintettel - a terv módosítására jogosultsággal rendelkező cégtől. A
díjért vállalná a helyi vízkár-elhárítási tervünk módosításának jogszabály szerinti
felülvizsgálatát, elkészítését.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. szeptember 21.
Bencs Tamás
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Belvíz, Helyi Vízkár-elhárítási Terv módosításának elkészítéséről
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szigetszentmárton Község Önkormányzata Belvíz, Helyi Vízkárelhárítási Terv módosításának elkészítésével 800.000.-Ft + ÁFA
megbízási díjért a VITUKI Hungary Kft.-t (Cg.01-09-976226,
Adószám: 23744251-2-42, Székhely: 1173 Budapest, Mendei utca
3.) bízza meg.
A megbízási díj kifizetését a 2020. évi költségvetés terhére
teljesíti.
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Határidő:

Bencs Tamás polgármester
2020. december 10.

