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Ügyiratszáni: EF!349-1!2021. Tárgy: I. fokú belvízvédelmi készültség

elrendelése

Ügyintéző: Galambos István Hivatkozási szám: -

121/2021. (11.11.)

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Ecsegfalva Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése alapján az
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva
arányosság és szükségszerűség elvét betartva, — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre — az alábbi döntést hozza.

Ecsegfalva község belterületére vonatkozóan 2021. február 11. 08:00 órától elrendelem az I.
fokú belvízvédelmi készültséget.

Felhívom a lakosságot. hogy a belvíz kártételének csökkentése érdekében:

- az ingatlana előtt lévő árokban, átereszekben biztosítsa a víz szabad elfolyását.
- a kirendelt közerőt a munkavégzésben ne akadályozza. illetve segítse elő munkáját,
- a víz levonulása után az ingatlan előtt a szakszerű helyreállítást végezze el.
- a műszaki irodavezető hangolja össze, illetve irányítsa a védekezési munkálatokat

Belvízkárral kapcsolatos bejelentését az érintett ingatlantulajdonos Ecsegfalva Község
Önkormányzata Titkárság irodáj án teheti meg.

A készültségi állapot fenntartása visszavonásig szól!

A határozatot a szokásos módon közhírré kell tenni.
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INDOKOLÁS

Ecsegfalva község közigazgatási területén a 2021. február 11. napján a kora hajnali órákban
lehullott nagymértékű csapadékot a vízzel telített talaj már nem képes befogadni, a csapadékvíz
elvezető rendszer a külterületi befogadók telítettsége miatt csak részben képes elvezetni a
felgyülemlett vízmennyiséget. A település mélyebb fekvésű részei helyenként belvízi elöntésre
kerültek, és az aktuális időjárás előrejelzés szerint további esős. csapadékos időjárás, illetve csak
lassú javulás várható.

A védekezésben az alábbi közerők és eszközeink vesznek részt:

- 20 fő közmunkás
- 3 db 600 l/perc teljesítményű Honda WB3OX benzines szivattyú
- 1 db 400 1 perc teljesítményű Honda WH2O benzines szivattyú
- 1 db 11 00 l/perc teljesítmén3 ű benzines átemelő szivattyú
- 1 db 1300 1/ perc teljesítmén) ű Heron EMPH 80 E9 benzines szivattyú
- 1 db traktor

A készültségi állapotot a további károk megelőzése, illetve csökkentése érdekében az 1995. évi
LVII. tv. 17. ~-a alapján a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232 1996. (XII.26.)
Kormányrendelet 13. ~-ában rögzített hatáskörömben eljárva rendeltem el.
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