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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2022. november 24-i ülésére 

Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervének felülvizsgálata 
 tárgyában 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évben újította meg a korábbi Helyi 
Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervét, amely 2021-ben került aktualizálásra. A 
dokumentum szerepe kiemelkedQ, ugyanis tartalmazza azon veszélyeket, melyeket a belvíz 
esetleges megjelenése okozhat, valamint javaslatokat is tartalmaz ezen veszélyek 
csökkentésére, az esetlegesen bekövetkezQ károk enyhítésére. A dokumentum folyamatos 
frissítése kiemelkedQen fontos, emellett pedig jogszabály is elQírja az évenkénti ellenQrzést és 
aktualizálást, amennyiben az szükséges.  

Tekintettel a fentiekre, Kiskunhalas Város Önkormányzata felkérte a terv korábbi 
készítQjét a Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Terv teljes körq felülvizsgálatra, 
melynek célja az, hogy a dokumentum naprakész, így szükség szerint eredményesen 
használható legyen. A szakértQ által adott nyilatkozat szerint a 2021-ben aktualizálásra került 
Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Terven 2022-ben nem szükséges változtatni. 

 
Kérem a Tisztelt KépviselQ-Testületet az elQterjesztés megtárgyalására, valamint a 

határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete elfogadja a Pro Aqua Vállalkozás 
2022-es szakértQi nyilatkozatát Kiskunhalas Város 2021-ben aktualizált Helyi 
Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Tervére vonatkozóan. 
 
 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelQs: Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ 

Határozatról értesül: 
 Tóth Péter osztályvezetQ (Városfejlesztési, Üzemeltetési és FQépítészi Osztály) 

 Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ 
 
 
 
Kiskunhalas, 2022. november 17. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Fülöp Róbert s.k. 
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SZAKÉRTQI NYILATKOZAT 

a 

KISKUNHALAS Város,  

Helyi Belvízvédekezési és Kárelhárítási Terve 2022.  

aktualizálásáról 
 
   Alulírott Farkas István vízgazdálkodási szakértR kijelentem, hogy a területileg illetékes 
vízügyi igazgatási szerv (ATIVIZIG Szeged) által jóváhagyott, CT.695/2021. tervszámú, 
Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Terve 2021. dokumentumban 

sem a helyi védelmi törzs, sem a területi belvíz védekezési törzs személyi állományában nem 

történt változás, így módosítások ebben a tekintetben nem történtek.  

   Felülvizsgálatra kerültek a fent hivatkozott CT.695/2021. tervdokumentációban rögzített és a 
jóváhagyás óta a védekezési területen létesült védművek valamint a védelmi célokat szolgáló 
vízi létesítmények céljai és műszaki adatai is. Megállapítottam, hogy a tervet érintő műszaki 
változtatások nem történtek, így átvezetéseket nem kellett eszközölni. 

   A tárgyi dokumentáció felülvizsgálata és aktualitásának ellenőrzése megtörtént az árvíz- és 
belvízvédekezésről szóló, jelenleg hatályos 10/1997. (VII.17.) KHVM. rendelet előírásait 
kielégítve és annak tartalmi előírásait figyelembe véve. 

   Kijelentem, hogy a 2022. évi adatok és információk alapján a CT.695/2021. tervszámú, 
Kiskunhalas Város Helyi Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási Terve 2021., minden 

tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi és szakhatósági előírásoknak a 2022. védekezési 
időszakban.  

   Felhívom a helyi védelmi törzs figyelmét, hogy a fent nevezett jogszabály intézkedik a területi 
vízhiány elleni teendőkről is, azt jelenleg a területileg illetékes VIZIG hatáskörébe utalva. 
Ismerve a szakmai grémiumok előkészületeit, várhatóan helyi feladatok is lebontásra fognak 
ebben a kérdéskörben. 

   A jelen nyilatkozatomat a helyi védelmi törzs kérésére a jogszabályi feltételek kielégítésének 

igazolása érdekében, a 10/1997. (VII.17.) KHVM. rendelet 3.§ (11) bekezdésében előírt 
tervezői és szakértői szakmagyakorlói jogosultságom birtokában adtam.  

Kiskunhalas, 2022. november 16.    

   
 Vezető tervező: Farkas István  ev. 

 vízellátás – csatornázási mérnök  

 

 vízellátás – vízkezelési szakmérnök  
 Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám 3795421 
 Magyar Mérnöki Kamara tagja  

 MMK.regisztráció: 03 – 0230 SZÉM3; VZ-TEL; VZ-TER; VZ-VKG; 
  03 – 6376 MV-VZ/A; ME-VZ/I. 

 
 


