GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó
terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás a
települési önkormányzat feladata.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése kimondja, „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.”
A városi ivóvíz hálózatot üzemeltető Duna Menti Regionális Vizimű Zrt. elkészítette a
Gödöllő városára vonatkozó Vízkorlátozási Intézkedési Tervet és megküldte az
Önkormányzat részére jóváhagyás céljából.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekre figyelemmel a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjenek.

Gödöllő, 2019. március

HATAROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselő-testülete a határozat mellékleteként jóváhagyja a Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített Vízkorlátozási Intézkedési Tervet.

Határidő: a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. értesítésére azonnal
Felelős: dr. Gémesi György polgármester

D M R V Duna Menti Regionális Vízmű
Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő Részvénytársaság
2600 V á c , Kodály Z. út 3.

VÍZKO RLÁTO ZÁSI IN TÉ ZK E D É SI T E R V

Gödöllő

TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEKÉS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK ALAPJÁN, A TELEPÜLÉSEN VÍZKORLÁTOZÁST
RENDEL EL A Z ALÁBBI ESETEKBEN:

AJ

Környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény következményeként a
vízbázis olymértékű szennyeződése, amely az alkalmazott tisztítási és
fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből
eredően kapacitáscsökkenés áll elő.

B./

A gerincvezeték, az átemelő és nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem
várt külső hatásra történő olymértékű károsodása, melynél a teljes körű
vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.

CJ

Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés
esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.

D ./

Az esetlegesen, váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást
jelentősen meghaladó vízfogyasztás esetén.

A Z INTÉZKEDÉS A Z A L Á B B I FOGYASZTÁSOK VÉDELMÉT SZOLGÁLJA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lakossági ivó- tisztálkodási- és háztartási vízfogyasztás
Egészségügyi intézmények vízfogyasztása
Gyermek- és szociális intézmények vízfogyasztása
Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfogyasztás
Állatállomány ivóvízfogyasztása

1

F E L A D A T É S H A TÁSKÖRÖK:
DMRV Zrt. (mint szolgáltató) FELADATA:
Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki
intézkedések végrehajtása.
Biztosítja az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 72/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti felételeket.
Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

H ELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET FELADATA:
A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.
A POLGÁRMESTER FELADATA:
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat
meghatározásával.
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE) FELADATA:

(JEGYZŐ/KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL

A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
A DMRV Zrt. értesítése a bevezetésről.
A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

AZ INTÉZKEDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK RENDELETEK UTASÍTÁSOK:
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdés c) pont
2011. évi CCIX. törvény
58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rend. 83. §

2

A VÍZKQRLÁTQZÁS FO K O Z A T A I:
I. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 80%-os tartós kihasználása több mint 7 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Felhívást kell intézni a fogyasztók felé a takarékos vízfelhasználásra.
TILOS

-

a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra
között
a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések
működtetése
gépjárművek tömlős mosása
úszómedencék töltése

II. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 85%-os tartós kihasználása több mint 5 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül
Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó,
gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási
igényüket 10%-kal csökkentsék.
TILOS

- mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész
területén.
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III. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 90%-os tartós kihasználása több mint 3 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a
tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek
minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket további 10%-kal
csökkentsék.
Ezen felül a település jegyzője a DMRV Zrt. képviselőjével közösen, a
vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen
napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

V á c , 2018. novem ber 27.

A TELEPÜ LÉSI ÖNKORMÁNYZA T
J sz. határozatával
jóváhagyta:

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

SZOLGÁLTATÓ
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D M R V Duna Menti Regionális Vízmű
Z á r t k ö r ű e n Működő Részvénytársaság
2ÓQQ V á c , Kodály Z. út 3.

VÍZKO RLÁTO ZÁSI IN TÉ ZK E D É SI T E R V

Gödöllő

TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEKÉS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK ALAPJÁN, A TELEPÜLÉSEN VÍZKORLÁTOZÁST
RENDEL E l A Z ALÁBBI ESETEKBEN:

AJ

Környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény következményeként a
vízbázis olymértékű szennyeződése, amely az alkalmazott tisztítási és
fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből
eredően kapacitáscsökkenés áll elő.

B ./

A gerincvezeték, az átemelő és nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem
várt külső hatásra történő olymértékű károsodása, melynél a teljes körű
vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.

C./

Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés
esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.

D ./

Az esetlegesen, váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást
jelentősen meghaladó vízfogyasztás esetén.

A Z INTÉZKEDÉS A Z ALÁBBI FOGYASZTÁSOK VÉDELMÉT SZOLGÁLJA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lakossági ivó- tisztálkodási- és háztartási vízfogyasztás
Egészségügyi intézmények vízfogyasztása
Gyermek- és szociális intézmények vízfogyasztása
Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfogyasztás
Állatállomány ivóvízfogyasztása

F E L A D A T É S H A TÁSKÖ RÖ K:
DMRV Zrt, (mint szolgáltató) FELADATA:
Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki
intézkedések végrehajtása.
Biztosítja az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 72/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti felételeket.
Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET FELADATA:
A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.
A POLGÁRMESTER FELADATA:
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat
meghatározásával.
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐLE) FELADATA:

(JEGYZŐ/KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL

A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
A DMRV Zrt. értesítése a bevezetésről.
A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

AZ INTÉZKEDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK RENDELETEK UTASÍTÁSOK:
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdés c) pont
2011. évi CCIX. törvény
58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rend. 83. §

2

A VÍZKQRLÁTOZÁS FO K O Z A T A I:
I. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 80%-os tartós kihasználása több mint 7 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Felhívást kell intézni a fogyasztók felé a takarékos vízfelhasználásra.
TILOS

-

a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra
között
a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések
működtetése
gépjárművek tömlős mosása
úszómedencék töltése

• II. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 85%-os tartós kihasználása több mint 5 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül
Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó,
gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási
igényüket 10%-kal csökkentsék.
TILOS

- mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész
területén.

3

III. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 90%-os tartós kihasználása több mint 3 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a
tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek
minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket további 10%-kal
csökkentsék.
Ezen felül a település jegyzője a DMRV Zrt. képviselőjével közösen, a
vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen
napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

V á c , 2018. november 27.

A TELEP Ü LÉSI Ö NKO RM ÁNYZAT
J sz. határozatával
jóváhagyta:

IV

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
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D M R V Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő R é sz v é n y tá rsa sá g
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VÍZKO RLÁTO ZÁSI IN TÉZK E D É SI TÉR V

Gödöllő

TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEKÉS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK ALAPJÁN, A TELEPÜLÉSEN VÍZKORLÁTOZÁST
RENDEL EL A Z ALÁBBI ESETEKBEN:

AJ

Környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény következményeként a
vízbázis olymértékű szennyeződése, amely az alkalmazott tisztítási és
fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből
eredően kapacitáscsökkenés áll elő.

B ./

A gerincvezeték, az átemelő és nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem
várt külső hatásra történő olymértékű károsodása, melynél a teljes körű
vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.

CJ

Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés
esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.

D ./

Az esetlegesen, váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást
jelentősen meghaladó vízfogyasztás esetén.

A Z INTÉZKEDÉS A Z ALÁBBI FOGYASZTÁSOK VÉDELMÉT SZOLGÁLJA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lakossági ivó- tisztálkodási- és háztartási vízfogyasztás
Egészségügyi intézmények vízfogyasztása
Gyermek- és szociális intézmények vízfogyasztása
Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfogyasztás
Állatállomány ivóvízfogyasztása

1

F E L A D A T É S H A TÁ SK Ö R Ö K :
DMRV Zrt. (mint szolgáltató) FELADATA:
Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki
intézkedések végrehajtása.
Biztosítja az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 121A, § (1) és (2)
bekezdése szerinti felételeket.
Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET FELADATA:
A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.
A POLGÁRMESTER FELADATA:
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat
meghatározásával.
A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE) FELADATA:

(JEGYZŐ/KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL

A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
A DMRV Zrt. értesítése a bevezetésről.
A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

AZ INTÉZKEDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK RENDELETEK, UTASÍTÁSOK:
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdés c) pont
2011. évi CCIX. törvény
58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rend. 83. §

2

A VÍZKORLÁTOZÁS FOKOZATAI:
I. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 80%-os tartós kihasználása több mint 7 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Felhívást kell intézni a fogyasztók felé a takarékos vízfelhasználásra.
TILOS

-

a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra
között
a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések
működtetése
gépjárművek tömlős mosása
úszómedencék töltése

II. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 85%-os tartós kihasználása több mint 5 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül
Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó,
gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási
igényüket 10%-kal csökkentsék.
TILOS

- mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész
területén.
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III. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:
A mindenkori vízkészlet 90%-os tartós kihasználása több mint 3 napon át.
AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:
A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a
tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek
minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket további 10%-kal
csökkentsék.
Ezen felül a település jegyzője a DMRV Zrt. képviselőjével közösen, a
vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen
napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

V á c , 2018. november 27.

A TE LE P Ü LÉ SI Ö NKO RM ÁNYZAT
J sz. határozatával
jóváhagyta:

TELEPÜLÉSI ÖNKORM ÁNYZAT

4

