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Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
Az elottiink allo, varhatoan csapadekos idojaras, valamint a
Kovetkezteben emelkedni fog a kul- ilietve belteruleti vfzfoiyasok szintje.

hoolvadas

A megelozes erdekeben fontos a telepulesek belteruleti vizelvezetoi, ovarkok,
atereszek,
patakok
medrenek
tisztan
tartasa,
hordalektol
es
egyeb
szennyezodesektol vaio megtisztitasa azert, hogy a viz szabad lefoiyasa biztosftott
iegyen, Kerem, hogy a fenti feladatokat az onkormanyzat tulajdonaban, kezeieseben
ievo arkok, atereszek, stb. vonatkozasaban eivegezni, tovabba a lakossagot a
feladateilatasi koteiezettsegroi a helyben szokasos modon tajekoztatni szfveskedjen,
A meiyebben fekvo telepuiesreszekre fordltsanak kiemeit figyelmet.
A megelozesi feladatok vegrehajtasat dr. Kovacs Zoitan kormanymegbizott a
Veszprem Megyei Vedeimi Bizottsag 2013. marcius 21-i ulesen kiemelt feladatkent
targyalta,
Szives egyuttmukodeset eiore is megkoszonom!

Papa, 2013. marcius 21.

Tisztelette!:
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Ffeketene Foidi Ju
jarasi hivataivezet/qj

Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
Az elkovetkezo napok enyhebb idqjarasa a horeteg hirtelen olvadasat idezheti elo, ami
megnovelheti a kill- illetve belteruleti vizfolyasok szintjet.
A megelozes erdekeben sziikseges a belteruleti vizelvezetok, ovarkok, patakok medrenek
tisztan tartasa, az esetlegesen osz ota felhalmozodott kulonbozo hordalekanyagok eltavolitasa,
amelyek hirtelen hoolvadas eseten elzarhatjak a viz szabad lefolyasat es kiontesek okozoi
lehetnek. Ugyancsak fontos, hogy a nagyobb olvadas elott megfeleloen kezelesre keriiljon a
kiilteruletrol bejuto osszetorlodott hole, ami tovabb fokozhatja a belteruleti problemakat.
Amennyiben a lehullott - osszetolt - ho mennyisegebol elorelathatolag kovetkeztemi lehet
azt, hogy hirtelen olvadas eseten a vizelvezeto rendszer nem kepes befogadni a holet, akkor
gondoskodni sziikseges az osszegyiilt ho elszallitasarol.
Az elozoekben leirtak erdekeben kerem, hivjak fel a lakossag flgyelmet is a vizelvezetok,
atereszek karbantartasara, takaritasara, hogy az esetlegesen a hoolvadasbol adodo hirtelen
kialakulo nagyobb viztomegnek szabad lefolyasa legyen. Amennyiben mindenki megteszi a
teendojet akkor sem onmagunknak, sem pedig szomszedjainknak vagy a telepiilesnek nem
okozhat kart a hirtelen hoolvadas.
Tajekoztatom tovabba, hogy a rendkiviili teli idojaras miatti tobbletkoltsegek fedezesere az
onkormanyzatok a vis maior keretbol igenyelhetnek tamogatast.
Tisztelettel:
Nemeth Tamas tu. ezredes
igazgato

