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E l ő t e r j e s z t é s  
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 14. ülésére Kéthely község 

vízkárelhárítási terve felülvizsgálata elvégzésére érkezett ajánlatok elbírálásához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés f) és 16. § (5) bekezdés c) pontja 
alapján az önkormányzatok feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, 
valamint a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - 
feladatok ellátása. 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja 
alapján a helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a 
fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a 
vízfolyásokba, csatornákba vezetése. 
A Korm. rendelet 8. § (1) és (3) bekezdése alapján a védekezésre való felkészülés során a védekezésre 
kötelezettek feladata a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, valamint ezek 
rendszeres, évenkénti felülvizsgálata. A védekezési terveket a védekezésre kötelezettnek minden év 
december 10-ig felül kell vizsgálnia és a változásokat a terveken át kell vezetnie. 
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (11) pontja szerint 
szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető csak igénybe. 

A Katasztrófavédelem a terv meglétét és naprakész állapotát rendszeresen ellenőrzi. 
Kéthely község vízkárelhárítási terve 2006. évben készült, teljes körű felülvizsgálatára azóta még nem 
került sor, ezért a képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége annak felülvizsgálata. 

A feladat elvégzésére három ajánlatott kértünk be, melyek közül egy felkért vállalkozó nem nyújtott be 
árajánlatot, a két beérkező árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a PrezoCare Conzulting Bt. adta. Az 
árajánlat alapján Kéthely község vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatát bruttó 335 e Ft-ért készítené 
el a vállalkozás. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kéthely község vízkárelhárítási terve felülvizsgálata 
elkészítésével PrezoCare Bt-t bízza meg. 

…/2019. (III. .) képviselő-testületi határozati javaslat: 

     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése 
     alapján Kéthely község helyi vízkárvédelmi tervének  

      felülvizsgálata elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó  
      PrezoCare Conzulting Bt. 8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 71. szám 
      alatti vállalkozást bízza meg, adószám: 25966299-1-14, Cjsz.: 
     14-06-309062, képviselője: Presits Zoltán ügyvezető 
     e-mail: prezocre@gmail.com bruttó 335 e Ft díjazás mellett. 

      A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
      vállalkozási szerződést kösse meg. 

      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: azonnal 
Kéthely, 2019. március 8. 

Molnár Balázs 
polgármester 






