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Monostorapáti kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2oL1,.(vL 21.)ökt,sz.
határozatával
elfogadta a te|epülés vízkár elhárításitervét, polgárivédelmi programját. A terv
tartalmazza a község
közigazgatási területénekvízrajzi, időjárásijellemzőit, vízállásának leírását,
vízkár elhárítási érdekből
indokolt beavatkozásokat, a telepÜlés veszélyeztetettségét,vezetés általános
rendjét a védekezés

során,

201"4. szePtember I4-75-i, vízkáresemények után

a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és yízűgyi

lgazgatóság VeszPrémi Szakaszmérnöksége bekérte a tervet, és javasolták
a terv átdolgozását.

VÍzkár elhárítási tervet a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás
készítette, ezért
kértÜk a terv felÜlvizsgálatához árajánlatukat, továbbá megkerestünk az
,,Aqua,, Építőmérnöki
tervezési, szakértési, tanácsadási vállalkozást árajánlatra,
kérem szíveskedjenek a mellékelt árajánlat alapján kiválasztani a tervezőt.

M o nosto ra p áti,

2oI5. január 22.

<

Takács péter

polgármester

Határozati iavaslat
Monostorapáti kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete avízkár elhárításiterv, polgárivédelmi
..............
......... Árajánlatot elfogadja,

program felülvizsgálatával megbízza
ké pvise

lő-testü let fe hat almazza a po lgá rmeste
l

Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2015, február 28,
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Varsás

Környezetv
8315 - Gyenesrliás, Gödörházy A. u. 60.
E-mail : yarsasbt@freemail. hu
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ARAJA |{LAT
Környezetvédelrni és Szolgáttató Bt, az alábbi áralánlalot teszi
Monostorapáti Kozös Önkormányzaíi Hivatal 4 településének megkeresésére, a
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alánlattételt Tckitcs Ltiszlóné, jeglzőasszony megkeresésére tesszÜk, hiszen a
vízk*-elháritási tervezós és azok felülvizsgálata, fontos és kótelező a telepúlések
veszély-elh áritásitervethez, melyeket a megyei korrnányhivatalok tettek kótelezővé-

Az

h,Iunkacsapatunk a 2ü03-tót kószít Zalra, Somogy és Yeszprém megyében
települósi környezetvédelmi programokat, településfejlesztési koncePciókat Ós
vízkár-dhárítási terveket, melyek foglalkoznak vízvédelemmel és kÖrnyezeti
területhasználatokkal is. 11 éves cégunk íagsai tervező ménrökök. valamint vizügYi,

környezetvédelmi ós természetvédelmi szakemberek. Yeszpréru meg3'ei vállalúsaink
során sfiatégai partneriink a FIRE-MOON Kí. és szakembel,ei.
A kért tervek elsősorban a teteptilésekre hatással |évő árvizek és belvizek
védelemvezetésével,helyi vízkárelhádtással, speciális üzemi vízkár-elhárítási
fsladatokkal foglalkoznali.
kótelezettsé_9eket a yizek és közcélíl
t,íziléiesítntények.fenníartására 1,oltcíkozó ]2aIt999. (l7II. ő.) Korw. rendelet 10- §-a

A telepüiés vizrendezési feladataival kapcsolatos

{lIu.

Koml. reldeleítel.
Eszerint ,,& fenntarto a természetes vízfclyások és belvízcsatornák, a nYitrt
csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszeru csapadékvíz-csatornák, a
tárózók, zápartározők, szivattlútelepek és egyéb műtárgyak fenntartásával
gondoskodik arról. hogv azok az önkormányzatjogszabályban nreghatározott. helYi
víztiár-eltrárítási és vízrendezósi fetadatainak ellátása során, a terv-ezett funkcio
tattalmazza, amely módosult a 242/2012.

el}átására alkalmasak legyenek,"

37.}

A tervben leírtak szerint, gondoskodni kell különósen

a vízfolyás- és csatomamedrek

vizszállitő képességérrekrnegtart ásáról (igy például kaszálás, iszapolás), az eIfaPIt
medrek helyreálliiásáról, a töltések, burkolatok heli,reállitásárótr, gyepfelulet
pótiásáíól, stb.
védekezésre vató fetkészültséget segíti ezen kívü1 c patakl'izi ruedrek, a Pcrti
sállclk, a l,ízjáríc., valaruint a.fakadó vizek áIta! veszélrvezteteí| íeríileíekhasznúlatárÓ!
és hasznosííósat.ól, valgrnint a ry;ári gátak által védelt telii{eíek értékének
csókkené sél,el kapc so \atos eljal"ást,ól szóí ó 2 t,'2 ü a ő, $. 3 }..) Korru. rende Íet is.

A

A

megállapításra kerulő hiányosságokat (fontossági sorrendb,en) sürgősen meg kell

szüntetni.

A

felúlvizsgálatot vízkár-esemény után is le kell folyatni a szükséges helyreállítási
feladatok meghatározása végett. Javasolt nreghivni az érintett víz.i"rgyi hatóságok
képviselőit is, és később el kell végezni a vizkár-elhárítási terv kétévcnkénli
akaűlizálását!
A Közerő mozgósítási tervet, a Közerő kiállitási tervet, a Kiüritési és mentési tervet,
valamint a Védekezésianyagokra vonatkoző táblázatokat az, elkészítendő Yizkárelhárít á si terr,,iink tallalmazza.

A tervhez tartozó mellékletek adatait (a terv, alkalmazása
változása - esetén) pontosítani" aktualizálni kel1!

Az

-

választások esetén történő

elllelyezése ű lervben, c8y eseíle ge,s védekezési
tevéken),,séget kth:allíen beny,itjíandó ,,vis nmjor" kérelenlhez szíikséges!
,,Esemén)lnapló

ninla"

A

következókben az alábbi árajánlatot adjuk_a fentiek során megrendelt munkákra,
mely alapjaiban követi azt a tematikát, meiyet a KDT-VIZIG irányoz elő és a
23 2 l 1 9 9 6 . {XJJ.2 6 .) számű Kormány-ren de] etn ek rnegfel el,

Monostorapáti Közös

Onkormányzati§Lyale]
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településének (Monostorapáti,

Eegyesd, Kapolcs és Yigántpetend települések) vízkár-elhárítási tervezését
(műszaki tariaimak és mellékletek kidoigozásár,al)

-

településenként nettő 95 008, -ft érték

összegbe n adjuk meg.
38{)

0a$,

-Ft + ÁFA

N{egállapcrdást követően a felvállalt munkát szerzödéskötéstől számitott, legkésőbb 90

nap alatt tudjuk eivégezni. hatósági egyeztetéssel és tssttileti jór,áhagyással, pedig
legkésőbb I?a napra teljesíteni tudjuk"
S
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Göntér Gyula polgármester úr

Kapolcs Község Önkormányzata
8294 Kapolcs, Kossuth u.62.

Tárgy : Árajánlat vízkárelhárítási védelmi terv elkészítésére

Tisztelt Polgármester Ur

I

Tárgyi témában rnegküldött Kapolcs, Monostorapáti, Vigántpetend Kózségeke vonatkozó vízkárelhárítási
,l. pontját az alábbiakkal módosítom. Pula
tervek átolvasása után a 2014_ november 224n adott ajánlatom

Község esetében nincs ilyen terv, így ott ez lesz az első dokumentáció.

vállalásiár:

790,000,- Ft

+

0 % Ara t A.ielepülés

(a Vállalkozó nem alanya

azÁFA-nak)

A fenti ár továbbiakban is a vízrendezésitanulmányterwel egyutt történő megrendelés esetén érvényes.
várya válaszukat.

Tisáelettel

:

Székesfehérv ár, 201 4 - decem ber 22.
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Göntér Gyula polgármester úr

Kapolcs Község Önkormányzata
8294 Kapolcs, Kossuth u-62.
Tárgy: Arajánlat vízkárelhárítási véde|mi terv és vízrendezési munkák döntéselőkészítő tervezési munkáira
Tisáelt Polgármester Úr

!

Hivatkozva személyes egyeZetésünkre, tárgyi témákban az alábbi ára]ánlatokat adom.

1. vízkárelhárítási védelmi terv

liaPgJ§JlBLVigántpetend, Monostorapáti Községek területére a Vízkárelhárításivédelmiterv összeállításáa239/2000.(Xl1.23.)Korm,rendólet, alOt1997.(Vl1,17,) KHVMrendeletésaz1995.évi LVll.aVíz-

gazdálkodásról szóló törvény valamint a Mérnöki Kamara állal2012 évben adott szakmai ajánlás alapján"
Vízkárelhárítási védelmi tervet csak a Mérnöki Kamara által nyilvántartott vízgazdálkodási szakértőijogosultsággal rendelkező személy készíthetés írhat aiá.
Adatszolqáltatás a Meqrendelő részéről.
. az elmúlt évek káreseményeinek ismertetése
. közműtérképek nyomvonala (rendelkezésre állás esetén)
. igény esetén tulajdonjogi kérdésekismertetése
' korábbi vízrendezési tervek átadása, településfejlesztési elképzelések ismertetése
. digitális belterületi térkép(rendelkezésre állás esetén)
, rnin. két alkalommal konzultácjós lehetőség
, a védekezésbe bevethető létszám (műszaki, adminisztratív) rnegadása
Elvéqzendő feladat a hivatkozott iogszabálvok alaoián kivonatosan
' a meglévő kü|,- és belterületi vízlevezetők állapotának jellemzése, leírása helyszíni bejárás alapján, telepÜiésrész bontásban, javaslat a beavatkozást, felújitást igénylő helyekre (vonalas és pontszerű léíesítmé:

,
'
.
,
.

nyek, mütárgyak)

csapadék és talajvízszint adatok beszerzése, feldolgozása (rendelkezésre állás esetén)
műszaki védekezési tevékenység végrehajtásának |eírása a megelőzés, a tényleges védekezésés a védekezést követő tevékenységekre kiterjedően
személyi és technikai feltételek felsorolása, kiürítési tervjavaslat
heiyszínrajzi ábrázolás, M=1:10 000 és M=1:2 000/4 000 méretarányban
dokumentáIás 4 példányban
vállalásiár
840,000,-_|!1 0 % ÁFA / 4 település
a-Vállalkozó nem alanya az ÁFA-nak)
A kózÖlt ár képzésekorfigyelembe vételre kerúlt, hogy négy településre készül a terv, így kedvezményt tartalmaz. Egyenkénti megrendelés esetén a közölt ár kb. 40 %-kal lenne magasabb,
:

vállalási határidő

:

201 5. február 2B,
2014_ december 0S-ig történő szerződés aláírása esetén

A terve4és irjuryítóia
Kaszab Gábor okl. építőmérnók, vezető tervezö, FlDlC tanácsadó mérnók,
vízgazdálkodási szakértő, Engedélyszám : SZÉM-3/07-0035
rel :2012628-1 14, e-mail : kaszabg@t-online.hu

:
H-8000 Székesfehérvár, Zára u. 6. tel/fax : 06 221344-005
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2. Vízrendezési munkák döntóselőkészjtő

tan]lTl,:
vizsgálÓ

kérdéseket
műszaki, gazdasági és tulajclonjogi
esetében
problémák okát
nuu"r*tt-i"Éptásek
vízkár
Az 1. pontban
r.,og, á r<"ruxji oi'uoo*'oii,
készítésé-nli'"J,já"
il*;;y
;
alapot szolgálés
javasoljon
tanulmány elkészítése.
alapján, urru
elöntések
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li:r'lisszatartás'
zóu.évi
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kezeli a
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szinten. A meglévő vízjogi
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Minden
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2015, február 28,
szerződés aláírása esetén
2014. december 05-ig történö

van lehetőség,
feladat esetében részletfizetésre
Fizetési íeltételek: Mindkét
benyújtásra,
követően 90 nappal kerúl
40 %-os mértékéig,"Un,)j*á ""

ár
Elsó rész-számla a vállalási

is' Ha szúkségesakrendelkezésükre személyesen
állok
eselén
kérdéseik
Döntéshozataluk előtt felmerülő
szakmai e9yeztetést,
_ bevonásával tartsunk egy ú|abb
_
a döntéshozox tesiiltet
n

kor

várva válaszukat,
Tisztelettel

:

zabG
vezető

november 22,
Székesfehérv ár, 201 4,
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