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HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZÉSI SZERZŐDÉS ELBÍRÁLÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. május 26.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

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 feladatok 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. április 28-i ülésén a 105/2017. (IV. 28.) számú határozatával kiválasz-
totta a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft-t a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítésére. Felkérte a polgár-
mestert a tervezési szerződés bekérésére. A kiválasztott szakember a szerződés tervezetet meg-
küldte, mely a mellékletben található.   

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. 05. 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 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017 (II. 24.) sz. határozata 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2017 (IV. 28.) sz. határozata 
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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.(V. 26.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „helyi vízkár-elhárítási terv elké-
szítésének tervezési szerződés elbírálása" című napirendet. 

 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése érdekében a jogszabályban 
előírt, megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberrel, a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft-vel köt 
szerződést: 
 
 
A vízkár-elhárítási terv elkészítésének költségét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosít-
ja. A többletelőirányzat átvezetése a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor javas-
latot kell tenni.   
 
  
 
Határidő: 2017.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

               dr Varga Tibor 
                      jegyző 



TERVEZÉSI  SZERZŐDÉS 
 
 
 
mely létrejött a Megrendelő : 
 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím :    2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Tel. :   +06 35/550-100 
Fax :   +06 35/350-712   
E-mail :  hivatal@retsag.hu   
Képviselő :   
 
valamint a Tervező : 
 
VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft.               
Cím :    3100 Salgótarján, Berzsenyi D. út 21.   
Tel. Fax.:   + 36 32 316 328       
Számlaszám :   55400187-11067563-00000000     
E-mail :   vizgyujtokft@gmail.com 
Cégjegyzékszám : 12-09-008329 
Adószám :  24222534-2-12 
Képviselő :  Ildzsa Lászlóné ügyvezető 
 
között. 
 
1./ A megbízás tárgya : 
 

Rétság város vízkár elhárítási tervének elkészítése. 
 
2./ A feladat részletezése : 
 

A tárgyi dokumentáció, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00136-0002/2017. 
ikt. számú körlevele, a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a 10/1997. (VII.17.) 
KHVM. rendelet és a Magyar Mérnök Kamara által 2015-ben elkészített „módszertani 
segédlet”- ben foglaltaknak megfelelő tartalommal készül, az alábbiakban részletezett 
tartalommal : 
 

- Helyszíni szemle és egyeztetés a megbízó képviselőjével  
- A meglévő vízilétesítmények ellenőrzése 
- A helyszíni vízelvezetési rendszer felmérése. 
- A szükséges hiányok pótlása. 
- A szükséges rajzmellékletek elkészítése 
- Egyeztetés az együttműködő szervezetekkel 
- A vízkár elhárítási dokumentáció összeállítása 
- A tervezőt érintő, esetleges KDV-VIZIG által hiánypótlási feladatok elvégzése 

 
3./ Szállítandó példányszám :  komplett tervdokumentáció 4 pld papír alapú és  

1 pld. elektronikus formátumban. 
 
 



4./ Teljesítési határidő :  A szerződés aláírását követő 45 nap  
     Vállalkozó előteljesítésre is jogosult. 
 
5./ Tervezési díj :  500.000.-Ft. + ÁFA = 635.000.-Ft. 

Azaz : - hatszázharmincötezer – forint 
 

  
6./ A tervezési díj, a dokumentáció leszállítását követően kiállított, teljesítés igazolás után 
benyújtott számla kézhezvételétől számított, 8 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a 
Tervező Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett, 55400187-11057563-00000000 számú 
számlájára. 
 
7./ Megrendelő a rendelkezésére álló adatokat, információkat, dokumentumokat,  
térképeket, térítésmentesen, a szerződés aláírását követően biztosítja. 
 
8./ Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. A Megrendelő a teljesítést    
figyelemmel kíséri, ellenőrizheti. Kérésére a Tervező köteles rendelkezésre állni, a 
munkálatok során, a megrendelői észrevételeket figyelembe venni. 
 
9./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre által meghatalmazott személyek : 
 
  Megrendelő részéről : …………………….    tel. 35/550-100 

 Tervező részéről :  Handó Attila     tervező         tel. +36 20/5528-700 
 
10./  Erre a tervezési szerződésre, a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
Szerződő felek a jelen szerződést egyetértően elfogadták és igazolt, cégjegyzésre jogosult 
képviselői írták alá. 
 
11./  Felek a munka során felmerült problémákat kölcsönösen tisztázzák.  
Megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 
Rimóc, 2017. május …..  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------   ------------------------------------------ 
      Megrendelő      Tervező 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
…………………………………………. 


