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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízkár-elhárítás jogi szabályozásának alapja az 1995. évi LVII, törvény (Vgtv) és a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv). Törvényi szinten került meghatározásra: A vizek kártétele elleni védelem 
érdekében szükséges eladatok ellátását – a védőművek kiépítése, fejlesztése, fenntartása, üze-
meltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésé-
ben vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §) 
A Képviselő-testület 2017. január 27-i ülésén a 8/2017. (I. 27.) számú határozatával a 
vízkárelhárítási terv elkészítésének szándékát fejezte ki, az ajánlatkérési felhívást a soron követ-
kező ülésén szándékozott eldönteni. 
Az árvíz- és belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. 
(VII. 17.) (KHVM rendelet)  3. § (3) és (6) pontjai részletesen leírják a terv tartalmi elemeit: 

 
(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma: 
a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, 

tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával; 
b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb infrast-

ruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi csator-
nák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével; 

c) részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretarány-
nak megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullám-
tér és az anyagnyerő helyek feltüntetésével; 

d) hossz-szelvény, a töltés koronaszintjének, a vízoldali és a mentett oldali terepszintnek, az ed-
dig előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt 
keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával; 

e) jellemző töltés keresztszelvények torzítatlan méretarányban megadva, hogy a töltés mely 
szelvényszámai között érvényesek; 

f) a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelé-
sére rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban vég-
zett töltéserősítéseknek az összefoglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával; 

g) kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről; 
h) a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírások-

kal és a felülvizsgálatok jegyzőkönyveivel; 
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i) hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése; 
j) segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, 

cím- és telefonjegyzék); 
k) a szakasz védekezési naplója; 
l)2 az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata. 
 (6)3 Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szaka-

szokat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigaz-
gatási területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma: 

a)4 a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési terü-
letének, belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a szakasz valamely nagyobb belvízrend-
szer része, akkor a belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő rész-
letességű bemutatása is, így különösen: 

aa) a fő befogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók 
megnevezésével, 

ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy mű-
ködési területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mér-
tékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével, 

ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jel-
lemző adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, 
és 

ad) a belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a művelési ágak 
feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a szi-
vattyútelepek, a szivattyúállások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési 
helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számá-
nak, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával; 

b)5 áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és 
öblözetek, valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének hatá-
rát, a településeket és azok közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok mű-
ködési területének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a 
kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő háló-
zatot, az utakat és a vasutakat; valamint 

c)6 részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az 
őrjáráshatárokat és őrtelepeket, a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtár-
gyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket; 

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvé-
nyei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhoza-
mokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével; 

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai); 
f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, 

cím- és telefonjegyzék); 
g) a szakasz védekezési naplója. 

 
A KHVM rendelet 3. § (11) pontja szerint a védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására 
kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevé-
kenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, 
sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal 
rendelkező személy vehető igénybe. 
 
A megfelelő képesítéssel rendelkező szakértők a Magyar Mérnök Kamara honlapján fellelhető ak-
tív tagsággal rendelkező, SZVV-3.5 szakterületre vonatkozó engedéllyel rendelkező mérnökök. 
Ezen nyilvántartás szerint a környékünkön ezen képesítéssel rendelkezők: Nógrád megyében 2 fő, 
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Budapesten és Pest megyében 37 fő, Heves megyében 3 fő és Komárom-Esztergom megyében 1 
fő. Az árajánlat bekérése a mellékletben szereplő megkereséssel történne: 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. 02. 10. 

       
 
 
       Hegedűs Ferenc 

                    polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

Rétság város nem rendelkezik helyi vízkár elhárítási tervvel. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015 (II. 27.) sz. határozata 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (I. 27.) sz. határozata 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 
Az árvíz- és belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. 
(VII. 17.) KHVM rendelet 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(II. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „helyi vízkár elhárítási terv elké-
szítésére ajánlatok bekérése" című napirendet. 

 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése érdekében árajánlat kéré-
sével bízza meg a polgármestert. A jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberek közül a következőktől kérjen be árajánlatot: 
 

1.) …………………………………. 
2.) …………………………………. 
3.) …………………………………. 
4.) …………………………………. 
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5.) …………………………………. 
 
Az árajánlatokat beérkezésüket követően, a Képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja. 
A vízkár elhárítási terv költségét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Az árajánlat kérésre vonatkozó, a határozat mellékletét képező felhívást jóváhagyja.  
 
Határidő: 2017. március  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

               dr Varga Tibor 
                      jegyző 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20. 

Tel/fax:  35/550 100 
hivatal@retsag.hu 

___________________________________________________________________________ 
          21-  /2017/101 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
 
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet (továbbiakban: Rende-

let) előírja a településeknek a helyi vízkárelhárítási terv készítését. A Rendelet 3. § (3) és (6) pontja 

részletesen kitér a terv tartalmi elemeire. A fenti jogszabály 3. § (11) pontja értelmében „a védeke-

zési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmente-

sítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntö-

zés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe.” Ezúton kérem, szí-

veskedjen Önkormányzatunk számára árajánlatot adni a következő szakértői tevékenységre: 

 

Rétság Város Vízkárelhárítási Terve 

 

Amennyiben megkeresésünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, úgy az alábbi elérhetőségen 

állunk a rendelkezésére: 

Pekáryné Mindszenti Csilla főelőadó, anyakonyv@retsag.hu 

 
 
Rétság, 2017. február 27. 
 

Köszönettel: 
 

Hegedűs Ferenc 
    polgármester 

 
 








