
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. október 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
X-165/4908/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Helyi vizkárelháritásra vonatkozó védekezesi terv 
 
1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése Miskolc város ár- bel- és helyi- 

vízkárelhárításra vonatkozó Védekezési Tervét változatlan 
tartalommal a melléklet szerint állapítja meg. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, mint Miskolc megyei jogú Város 
védelemvezetőjét, a Védekezési Terv végrehajtására. 
 

3. Egyetért a védekezéssel kapcsolatos feladatoknak a szakvállala-
tokhoz történő csoportosításával: 
 

3.1. A Városi Polgárvédelmi Parancsnokság szervezze külön jogszabály 
szerint a közerő mozgósítását, felszerelését, ellátását, kiállítását, 
valamint a  földmunkagépek   és  teherszállító   járművek kiszolgálását,   
föld-    és   homok    szállítást,     nyilvántartások  vezetését. 

                                          
3.2. A Miskolci Vízművek Rt. köteles a védekezés során a csapadék- és 

belvízátemelő telepek folyamatos üzemeltetését megszervezni, 
valamint a  zárt  csapadékcsatorna   hálózat   kártétel  nélküli 
vízelvezetőképességét soronkivüli beavatkozással fenntartani. A 
mobil szivattyúk telepítését és folyamatos üzemeltetését lássa el és a 
nyilvántartások vezetését szervezze meg. 

 
3.3. A  Miskolci  Városgazda  Kft.  szervezze  meg  a  védekezéshez  
szükséges anyagok helyszíni biztosítását  és  pótlását, valamint a 

tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 

 
4. Egyetért, hogy a Polgármester együttműködés keretében az alábbi 

szervezeteket vonja be a védekezésbe: 
 

4.1. Az Észak-magyarországi   Vízügyi   Igazgatóságot  a védekezés 
szakirányításába,  mobil  belvízátemelők   és  egyéb védekezési 
felszerelések biztosításába. 
 
 
 
 



 
4.2.Kiürítés és mentés esetén vegye igénybe a  Városi Polgárvédelmi Parancsnokság és a 

Városi Tűzoltóság szakképzett erőit. 
 
4.3. A rendfenntartás  érdekében  a  Városi Rendőrkapitányság erőit vonja 

be. 
 

4.4. A járványok megakadályozása  és az egészséges környezet 
biztosítása érdekében a Megyei ÁNTSZ-szel működjön együtt. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
5. A Védekezési Terv részét képező Védekezési Utasítás 11. oldalán 

feltüntetett árvízvédelmi anyagokat és eszközöket rendszeresíti. 
Megbízza a Városgazda Kft.-t az árvízvédelmi anyagok szakszerű 
tárolásával, készenlétbe tartásával és folyamatos feltöltésével. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
6. Kötelezi a Jegyzőt, hogy a Védekezési Tervben a név, cím és 

telefonszám változásokat folyamatosan vezesse át. 
 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                  Kobold Tamás sk. 
         jegyző                                                       polgármester 
 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

kiadó 
 
 

 
 
 
 


