
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /532-1/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Árvízvédelmi munkálatokhoz és a keletkezett károk helyreállításához
hozzájárulás

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke levélben keresett meg azzal,
hogy a Duna áradása óriási terhet ró a folyó melletti településeken élő lakosokra és egyúttal 
az önkormányzatok vezetőire, a polgármesterekre is. Mindannyian tudjuk mekkora 
felelősséggel, erőfeszítéssel, munkával jár és milyen óriási mértékű anyagi vonzata van egy 
katasztrófahelyzet elleni védekezésnek és a veszély elhárulta utáni helyreállításnak. Szinte
minden önkormányzatot sújtott már különböző időszakonként árvíz, belvíz, rendkívüli 
hóhelyzet vagy más természeti katasztrófa. A TÖOSZ csatlakozott a Megyei Jogú Városok
Szövetségének kezdeményezéséhez, amelynek keretében az önkormányzati szövetségek
eljuttatnak egy felhívást a tagönkormányzataik polgármesteri részére, hogy a települések
támogassák az árvízi védekezést és a védekezés irányítását felajánlásaikkal. Az ajánlás
meghatároz a településeknek egy irányszámot, amely 50 – 100 Forint körüli összeg
lakosonként számítva. Az Elnök úr leírta, hogy tisztában van azzal, hogy ez az összeg
meghaladja a költségvetés által biztosított szűkös kereteket, de arra kért minden 
tagönkormányzatot, hogy erejéhez mérten éljen a felajánlás lehetőségével és fejezze ki 
szolidaritását a bajba jutott településekkel.

Tisztelt Képviselő – testület! 

Tapolca városból a Batsányi János Gimnázium diákjai, tanárai kivették részüket az
árvízvédelmi munkálatokból. Javasolom a képviselő – testületnek, hogy Tapolca város 
költségvetéséből a Tartalék terhére 1.000.000,- Forintot, azaz Egymillió Forint összeg 
átutalását hagyja jóvá a Magyar Államkincstárnál erre a célra létrehozott számlaszámra.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna 
áradása miatt az árvízvédelmi munkálatokhoz és a
keletkezett károk helyreállításához, védekezési
feladatokhoz 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint
támogatást biztosít Tapolca város 2013. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2013. (II.25.) önkormányzati
rendeletének III. Fejezet 17.1. Általános tartalék
előirányzat terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. június 13.

Császár László
polgármester


