EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/23-13/2020.

Tájékoztatás
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy: Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester
Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
döntést a polgármester hozhatja meg.
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető,
jegyzői főtanácsadó
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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 képviselő-testület 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.
A képviselő-testület 99/2014. (XII. 17.) határozatával döntött Eplény község
vízkárelhárítási tervének elfogadásáról, amely a honlapon mindenki számára elérhető,
ezért azt külön nem mellékelem az előterjesztéshez.
A képviselő-testület legutóbb 83/2019. (XI. 27.) határozatával vizsgálta felül a
vízkárelhárítási tervet.
A vízkárelhárítási terv műszaki tartalma az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (3)-(6) bekezdéseiben megfogalmazott
követelményeknek továbbra is megfelel.
A
tervdokumentáció
az
figyelembevételével készült:













alábbi

általános

tartalmi

követelményeknek

a település területi leírása,
a védelmi létesítmények ismertetése,
kapcsolódó vízi létesítmények ismertetése,
a védekezés irányítási rendjének ismertetése,
a védekezés személyi és technikai feltételei,
a vízügyi igazgatóságtól, vagy egyéb külső szervektől igényelt segítség
részletezése,
a védőművek, vízi létesítmények felülvizsgálati rendje,
a területileg illetékes vízügyi igazgatóság és a területen működő vízgazdálkodási
társulatok cím-és névjegyzéke,
áttekintő helyszínrajz (M=1:50 000),
a veszélyeztetett területekről részletes helyszínrajzok
a veszélyeztetett objektumok megjelölése,
kimutatás a vízi létesítményekről főbb műszaki paramétereikkel,
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kimutatás a befogadó vízfolyásokról, tavakról
jelentősebb vízkormányzó műtárgyak,
tározási lehetőségek feltárása,
hossz-szelvény a fontosabb vízfolyásokról,

Tekintettel arra, hogy az elfogadástól eltelt időszakban olyan körülmény nem merült
fel, amely a vízkárelhárítási terv módosítását indokolná, ezért azt változatlan formában
javasolom fenntartani.

A kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni és a
döntésemet tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2020. november 18.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (XI. 25.) határozata
Eplény község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatáról
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület által
99/2014. (XII. 17.) határozattal elfogadott, a Víz - Környezet Vízgazdálkodási és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Sarló u. 10.; Horváth Ferenc
vezető tervező VZ-T 19-0268/2011., ME-VZ-I.-19-5341/2016.) által elkészített
Eplény község vízkárelhárítási tervét –, amelyet legutóbb a 83/2019. (XI. 27.)
határozattal vizsgált felül – felülvizsgálta, és azt változatlan formában jóváhagyja.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az árvíz és a belvíz elleni védekezésről szóló
10/1997. (VII. 17.) KHVMH rendelet 3. § (3-6) bekezdéseinek megfelelő műszaki
tartalmú – az 1. pontban hivatkozott – vízkárelhárítási tervet, a 232/1996. (XII.
26.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdése értelmében, következő felülvizsgálatra
2021. december 10-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2. pontban meghatározott
felülvizsgálathoz, az indokolt és szükséges külső szakmai segítség igénybevételéhez
az esetlegesen felmerülő költségeket a képviselő-testület a 2021. évi
költségvetésében, a város- és községgazdálkodási feladatok dologi költségeinek
terhére biztosítja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2021. december 10.
3. pontban: a 2021. évi költségvetés elfogadását követően folyamatosan
Eplény, 2020. november 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

