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Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 4§ (1) – „A települési önkormányzat feladata: 
a) a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása; 
b)a csapadékvízzel történő gazdálkodás; 
c) a közműves vízellátás körében  
a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozóterv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének 
megállapításáról való gondoskodás; 
d) a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása; 
e) a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő  vízfelületének kijelölése; 
f) a helyi  
vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés” -  pontja rögzíti a települési önkormányzat 
vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a település önkormányzatának feladata 
a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és a település vízkárelhárítás ellátása. 
 
 
Pásztó Város Önkormányzata rendelkezik Pásztó, Pásztó-Hasznos, Pásztó-Mátrakeresztes település 
részekre vonatkozó vízkárelhárítási tervvel.  
 
Ezek a tervek 2005. december hónapban készültek és 2012. évben lett felülvizsgálva. 
 
A védekezési terveket a védekezésre kötelezetteknek minden év decemberéig felül kell vizsgálni és 
aktualizálni kell a 232/1996. (XII. 26. ) kormányrendelet - „a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól” -  8§ (1) bekezdés – „A védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai: 
a) a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek,eszközök és felszerelések 
karbantartása; 
b) a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése; 
c) a saját védelmi szervezetek megszervezése és felkészítése, 
d) az a)-b)-c) pont alatt felsoroltak rendszeres, évenkénti felülvizsgálata; 
e) védekezési gyakorlatok tartása.” - előírása szerint.  
 
A települést érintő vízkárelhárítási tervet, a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Tagozata által készített „módszertani segédlet”-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal kell 
felülvizsgálni és elkészíteni a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembereknek. 
 
A vízkárelhárítási terv felülvizsgálatára és az aktualizálás elvégzésére az alábbi három cégtől 
kértünk árajánlatot: 
 

1.  Pannon-Forrás térinformatikai és Mérnoki Szolgáltató Kft. 
    Árajánlata: 1.650.000,- Ft + 27% ÁFA = 2.095.500 Ft 

2.  Márkus és Társai Kft  
    Árajánlata: 1.400.000,- Ft + 27% ÁFA = 1.778.000 Ft 
 3.    Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft 
    Árajánlata: 1.200.000,- Ft + 27% ÁFA = 1.524.000 Ft 
 
A benyújtott árajánlatok közül a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft árajánlata a legmegfelelőbb. 
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Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a vízkárelhárítási 
terv felülvizsgálatára és aktualizálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft.-vel történő szerződés megkötésére bruttó 1 524 000,- Ft 
értékben. 
 

2. A Képviselő-testület a Vízkárelhárítási terv elkészítéséhez szükséges 1 524 000,- Ft-ot a 
költségvetési rendelet következő módosítása keretében a költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2018. június 11. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármeste  
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Gajdics Gábor 
jegyző 
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