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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület január 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.2’7.) Korm. rendelet 83. -a szerint
(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában
foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított
fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.
(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt vízkorlátozási tervet fogadja el.

Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. melléldetét képező
VízkorlátozásiTervet.
Felelős: Sildósi István polgármester
Határidő: azonnal

Mezőberény, 2014. január 13.

Zolnai Magdolna
titkársági referens’





./2014.(I.27.) sz. határozat
1. sz. melléklet

VÍZKORLÁTOZÁSI TERV

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 15. * (4-5-6) bekezdése, valamint a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013.(1L2’7.) Korm. rendelet 83. *-a alapján, ha a vízigények
kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, annak rendje a következő:

I. VÍZKORLÁTOZÁS

1. Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt
mennyiségi hiány keletkezik a vízellátó rendszerben, akkor a vízhasználat — a
létfenntartási vízhasználat kivételével — sorrendiség megtartásával, kártalanítás nélkül
korlátozható, szüneteltethető vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett
megszüntethető.

2. Ha a vízhasználat korlátozását be kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következő:

2.1. I. FOKOZAT:
Egyéb célú vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsik mosások, úttest locsolások,
közterületek és a parkok öntözésének megtiltása

2.2.11. FOKOZAT:
Az I. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően a 10 m3/nap feletti vízfelhasználású
gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott (napi)
vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a sütőipar, tejipar és a húsipar kivételével.

2.3.111. FOKOZAT:
A 11: FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően a szakaszos vízszolgáltatás elrendelése.

3. A vízkorlátozás fokozatainak elrendelése az ALFÖLDVÍZ Zrt. javaslata alapján
történik. A javaslat alapján a vízkorlátozást a polgármester rendeli el.

II. KÖZZÉTÉTEL, ELLENŐRZÉS

1. Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző
gondoskodik.

1.1. A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltetőt.

1.2. A korlátozás végrehajtásának ellenőrzése önkormányzati és üzemeltetői feladat.
Az önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében (közterületi felügyelők útján)
végzi az 1: FOKOZAT betartását. A gazdálkodó szervezetek értesítése,
ellenőrzése az üzemeltető feladata.



2. A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének időpontját és a szakaszos vízszolgáltatást
az üzemeltető határozza meg, amelyet a sajtó és a helyi médiák útján hirdeti ki.

Mezőberény, 2014. január 27.

Siklósi István
polgármester


