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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
234/2011. (XI.10) Kormányrendelet 26. § rendelkezik a települési veszélyelhárítási 
tervek elkészítéséről, melynek mellékletét képezi a 27. § (2) alapján a helyi 
vízkárelhárítási terv.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) 
bekezdés f) pontja értelmében a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás a települési 
önkormányzat feladata. 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) 
Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja pedig meghatározza, hogy a 
védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek (így az önkormányzat) 
feladata a védekezési tervek elkészítése. 
A vízkárelhárítási tervet – az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai 
állásfoglalásának figyelembevételével – a polgármester hagyja jóvá. Tartalmaznia kell 
mindazokat a nyilvántartásokat és adatokat, amelyek az eredményes védekezéshez 
szükségesek. 
A jóváhagyott vízkárelhárítási tervet a 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 8. § (3) 
bekezdése értelmében a védekezésre kötelezettnek minden év december 10-ig felül 
kell vizsgálnia és a változásokat a terveken át kell vezetnie. 
Az esetlegesen szükségessé váló védekezés hatékony végrehajtása, illetve az esetleges 
vis maior pályázat elnyerési lehetőség esélyének növelése érdekében szükséges a - 
jogszabályi változásokat is követő - települési vízkárelhárítási terv elkészíttetése. 
(Vízkárelhárítási terv nélkül nem lehet vis major pályázatot benyújtani.) 
A tervek kötelező műszaki tartalmát az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló 
10/1997 (VII. 17.) KHVMH rendelet 3. § 3-6. bekezdései részletezik. 
 
A jelenlegi önkormányzati források figyelembevételével, továbbá arra való tekintettel, 
hogy Eplény község a domborzati viszonyait tekintve nem tartozik az esetlegesen 
vízkárral közvetlenül veszélyeztetett települések közé, így egyelőre a jogszabályi 
megfelelésre való törekvés miatt javasolom, hogy a képviselő-testület döntsön a 
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó árajánlatok kéréséről. 
 
A beérkezett árajánlatok függvényében, a 2014. évi pályázati és költségvetési 
lehetőségek figyelembevételével, a decemberi ülésen határozzunk a vízkárelhárítási 
terv elkészítéséről.  
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

Vízkárelhárítási terv előkészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vízkárelhárítási 
terv előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vízkárelhárítási 

terv elkészítésére vonatkozó folyamatot az árajánlatok kérésével elindítja. 
 

2. A képviselő-testület a beérkező árajánlatok és a 2014. évi költségvetési, 
valamint pályázati források figyelembevételével, a 2013. december 18-i 
ülésén dönt a helyi vízkárelhárítási terv elkészíttetéséről. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi 
vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozóan, legalább három jogosult 
tervezőtől, árajánlatot kérjen. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. december 18. 
  3. pontban: 2013. november 30. 
 
  
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


