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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Ár- és belvízvédelmi terve 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.(1) pontjában rögzíti a települési 

önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a település 

önkormányzatának dolga a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és települési 

vízkárelhárítás ellátása. 

Az árvíz- és belvízvédekezést a 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet szabályozza, míg az 

önkormányzatok részére részletes tájékoztatást a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A 10/1197.(VII.17.) KHVM rendelet alapján  a – kötelezően elkészítendő – önkormányzati 

vízkár-elhárítási  terv azt a célt szolgálja, hogy a település egy esetleges rendkívüli védelmi 

helyzetben tisztában legyen a veszélyhelyzet elhárításának módjával és azonnal – az anyagi és 

egyéb jellegű veszteségeget megelőzve – hatékonyan cselekedni tudjon. 

Belvízvédelmi  helyzet kialakulása esetén a település vízkár-elhárítási terve csak akkor 

nyújthat segítséget a hatékony segítséget és információkat a védekezők számára, ha 

tartalmazza azokat a konkrét adatokat, amelyek a településre vonatkoznak. 

 

A belvízvédelmi kárelhárítási tevékenységet települési un. belvízvédelmi tervben kell 

leszabályozni s melyet minden évben aktualizálni kell. 

 

Medgyesegyháza Város rendelkezik egy 2008-ban készült belvízvédelmi tervvel, amely egy 

néhány oldalas  anyag. Ez a belvízvédelmi terv a megváltozott jogszabályok miatt már 

nem vizsgálható felül. 

 

Emiatt szükséges egy teljesen új, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő települési vízkár-

elhárítási terv. 

 

A elkészült tervet engedélyeztetni kell az illetékes vízügyi igazgatósággal, esetünkben az 

ATIVIZIG-gel. 

 

A terv áll egy szöveges részből, melynek főbb pontjai a település terület leírása, védelmi 

létesítmények ismertetése, kapcsolódó egyéb létesítmények, a védekezési irányítás rendje, a 

védekezés személyi és technikai feltételei, a Vízügyi Igazgatóságtól és a Társulattól  igényelt 

segítség, a védművek felülvizsgálati rendje. 

  

Továbbá több mellékletből, amit a jogszabályok előírnak és nem utolsó sorban rajzokból, 

melyeket ma már digitálisan is rendelkezésre kell bocsájtani. 
 

Előzetesen elektronikusan hét jogosultsággal rendelkező tervezőtől kértünk ajánlatot a feladat 

elvégzésére. 
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Megkerestük azt a tervezőt is, aki az előző tervet készítette, hiszen ő már ismeri a helyi 

viszonyokat, valamint több Békés és Csongrád megyei tervezőt.  

 

Négy esetben történt konkrét árajánlat adása. Mind a négy árajánlatot adó személy 

megjegyezte, hogy egyeztetésre és a további „pontosításra” rendelkezésre állnak.  

 

Az ajánlati árak a következők: 

 

- Oskó Attila korábbi tervező (Orosházi Vízgazdálkodási Társulat) 450.000,-Ft + ÁFA; 

- Kőváriné Szabó Erzsébet (Gyula) 300.000,-Ft (ÁFA mentesen , Áfa mentes kisadozó 

egyéni vállalkozóként végezné); 

- Dr. Grómánné Tóth Erika (Szeged) 2.600.000,-Ft + ÁFA; 

- Vízöv Kft. (Szeged,  Andó György magántervezőként)     945.000,-Ft + ÁFA; 

 

Látható, hogy az árajánlatok igen nagy eltéréseket mutatnak. 

 

Nem mindegyik árajánlatból derül ki pontosan, hogy a tervezéshez szükséges földhivatali 

digitális térképet ki biztosítja. A földhivatal ma már az önkormányzat részére se ad 

ingyenesen ki adatokat, szerkeszthető térképeket. 

Sajnálatosan Medgyesegyházának nincs megfelelő programú alaptérképe.  

 

Az is elmondható, hogy településünk nem sok önkormányzati tulajdonú csatornával 

rendelkezik és a kiépített, főleg burkolt nyíltvíz elvezetésű szikkasztó árok sem nagyarányú. 

 

Az pedig áldás, hogy már több évtizede nem kell küzdenünk belvízzel. 

 

Mindezek ellenére a jogszabály előírja a belvízvédelmi terv meglétét! 

 

A terv készítése nem kis költséggel jár, pályázati forrás nem biztosított rá. 

 

Az árajánlatok mindenképpen pontosításra szorulnak a felelős döntés érdekében, emiatt a 

következőkre szeretnénk felhatalmazást kapni. 

 

Kérjük, hogy szíveskedjen egyetérteni azzal a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a tervet el kell 

készíteni és a most becsült tervkészítési díj kerüljön beépítésre a 2019. évi költségvetésbe. 

 

Betervezendő, becsült költségként bruttó 600 ezer Ft-t javaslunk. 

 

2019. február 8-ig – akár további tervezők bevonásával – készüljön azonos módon 

értékelhető, azonos vállalással tett egyeztetés az árajánlatok tekintetében. 

  

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve a Medgyesegyháza 

Város Belvízvédelmi Tervével kapcsolatos folyamatokat és figyelembe bevéve az tervezői 

árajánlati előzményeket – az alábbi döntést hozta: 
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- A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában szükséges a Belvízvédelmi 

Terv jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő elkészítése. 

- Erre a feladatra a tervkészítés becsült összegét, bruttó 600.000,- Ft-ot be kell tervezni 

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe.  

- Felkéri dr. Kormányos László jegyzőt, hogy 2019. február 8-i határidőre készüljön 

olyan egységes árajánlati bírálati anyag, amely alkalmas a tervkészítő kiválasztására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. január 25. 

  

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


