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                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor település földrajzi helyzete, domborzati és talajviszonyai indokolttá tették a település 
vízkár-elhárítási tervének elkészítését, melyet az Önkormányzat az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai irányítása mellett 2009-ben elkészített. 
 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy a védekezési terveket a védekezésre kötelezettnek minden év 
december 10-ig felül kell vizsgálnia és a változásokat a terveken át kell vezetnie. 
 
A Rendelet 2014. január 1-től a VIZIG szakmai irányítási feladatkörébe rendelte a települési vízkár-
elhárítási tervek jóváhagyását. 
 
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a jóváhagyásra megküldött tervet 
felülvizsgálta és javaslatot tett a terv kiegészítésére, javítására. 
 
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletben foglaltak alapján a 
védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet 
alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, 
belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe. 
 
A települési vízkár-elhárítási terv módosítására vonatkozóan az alábbi szakértői jogosultsággal 
cégektől kértünk és kaptunk árajánlatot: 
 
- Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat (6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond u. 17.): 
bruttó 600.000.- Ft, 
 
- VÍZÖV Kft. (6721 Szeged, Szilágyi u. 2.): 1.293.110.- Ft +ÁFA. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2015. szeptember 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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____/2015.(IX. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
nagyközség vízkár-elhárítási tervének aktualizálása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszombor nagyközség vízkár-
elhárítási tervének aktualizálását megrendeli a  
 

Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulattól 
(6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond u. 17., képviseli: Balla Iván igazgató) 

az árajánlat szerinti bruttó 600.000.- Ft összegért. 
 
A Képviselő-testület Kiszombor nagyközség vízkár-elhárítási tervének aktualizálásának költségét, 
bruttó 600.000,- Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a forgatási célú értékpapír 
értékesítése terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a Tisza-Marosszögi 
Vízgazdálkodási Társulattal a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat 
  6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond u. 17. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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