Javaslat
az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervre
a 2018/2019. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

Előterjesztő: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Igazgatója

Ózd, 2018. november 15.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja az
Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2018/2019. évi téli útüzemeltetési tervét.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyt jelző rendszere h a v a z á s esetén az alábbi
előzetes figyelmeztetési és riasztási szinteket működteti:
"...A veszélyjelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A veszélyjelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A harmadik szintű jelzés (piros) esetén 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat.”
Álláspontunk szerint jelen válságterv életbeléptetését az OMSZ harmadik szintű (piros)
vészjelzésének kiadása esetén kell elrendelni.
A fentiek figyelembevételével kidolgoztuk a válságtervet a rendkívüli hóhelyzet esetére. A
válságtervet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza, kérjük annak megtárgyalását és
elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (XI.15.) határozata

az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervről
a 2018/2019. évi rendkívüli hóhelyzet esetére
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1.

A rendkívüli hóhelyzetet az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről kiadásra kerülő
harmadik szintű veszély jelzés (piros) elrendelése esetén ki kell hirdetni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A rendkívüli hóhelyzet kezelésére vonatkozó, a határozat 1. mellékletét képező válságtervet
a Képviselő-testület jóváhagyja.
Felelős: ÓVI igazgatója
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet
a ……./2018. (

) határozathoz

Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságterve
a 2018/2019. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére
A terv készítésének célja
Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (továbbiakban: ÓVI) eszközei és erőforrásai az átlagos téli
időjárási helyzet kezeléséhez elégségesek. Az egyre gyakrabban megnyilvánuló rendkívüli
időjárási jelenségek miatt azonban fel kell készülni arra, hogy az átlagostól lényegesen
kedvezőtlenebb hóhelyzet esetén többlet eszközök bevonásával a város működőképessége
biztosított legyen, a közutak gépjárműforgalmában, a gyalogos közlekedési útvonalakon a
közlekedésben nagyobb fennakadás ne legyen, az elkerülhetetlenül kialakuló akadályok a
lehető legrövidebb időn belül elhárításra kerüljenek.
Figyelmeztetési, riasztási szintek
Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyt jelző rendszere havazás esetén az alábbi előzetes
figyelmeztetési és riasztási szinteket különbözteti meg, illetve működteti.
„A veszély jelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi
megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A veszély jelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várható 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
A veszély jelzés harmadik szintjén (piros) esetén 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat.”
1. Válságterv életbeléptetése
Ózd város területén a téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos teendőket a közterületek
használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet szabályozza. Az önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdése szerint
„Rendkívüli helyzet esetén a polgármester a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően
rendelkezhet”.
A jelen válságterv életbeléptetését az OMSZ harmadik szintű (piros)
vészjelzésének kiadása esetén kell elrendelni.
Ennek teljesítéséhez az ÓVI diszpécserének az OMSZ veszély jelzés második szintjének
(narancs) kiadását követően folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatni kell az ÓVI
igazgatóját, valamint a polgármestert.
Felelős a tájékoztatásért:
Határidő:

ÓVI diszpécsere, téli ügyeleti szolgálat vezetője
értelemszerűen

2. A válságterv végrehajtása
A válságterv polgármester általi életbeléptetése esetén az 1. melléklet szerinti felhívást közzé
kell tenni, melyben a lakosság tájékoztatása történik.
Felelős:
Határidő:

téli ügyeleti szolgálat vezetője
azonnal

3.

Gépek,

járművek,

egyéb

eszközök rendelkezésre állása

Rendkívüli helyzet kezeléséhez az ÓVI gépparkját külső vállalkozók gépeivel kell kiegészíteni.
A vállalkozókkal szerződést kell kötni, melyben meg kell határozni a bevonandó gépek típusát,
a rendelkezésre állás határidejét, a rendkívüli helyzet esetén értesítendő személy nevét,
elérhetőségét, a vállalkozó által hómentesítendő útvonalat, a vállalási díjat.
Külső vállalkozók gépei :
- 1 db VOLVO BL 71 TÍPUSÚ kotró- rakodó gép ( HONOR TRANS-SPED Kft.)
- 1 db O&K MH6 forgó kotró (HONOR TRANS-SPED Kft)
- 1 db KAMAZ 12 to billenős teherautó (HONOR TRANS-SPED Kft)
- 1 db BOBCAT rakodógép toló lappal ( CONTO-INVEST KFT.)
- 2 db 4CX JCB kotró rakodógép ( BOLYKI TERRA Kft.)
- 1 db KAMAZ 12 t teherautó ( BOLYKI TERRA Kft. )
A külső vállalkozók eszközei a diszpécser által meghatározott területen végeznek hó tolási és
hó eltakarítási munkákat előzetes telefonos egyeztetés szerint.
Felelős a szerződéskötésért külső vállalkozókkal : ÓVI műszaki vezető
Felelős a gépek irányításáért:
diszpécser
Határidő szerződéskötésre:
2018. november
Határidő a gépek igénybevételére:
értelemszerűen
4. A mentesítés várható többletköltségei
Vélelmezve egy egyszeri, 3 napon át tartó rendkívüli hóhelyzetet, a felmerülő költségeket az
alábbiak szerint prognosztizáljuk:
-

Külső vállalkozók eszközeinek bérleti díja:
1.524.000.(5 db munkagép napi 10 órai munkája átlag 8.000 Ft/óra+ÁFA költséggel számolva)

Külső vállalkozók szállítóeszközeinek bérleti díja:
609.600.( 2 db teherautó napi 10 órai munkája átlag 8.000 Ft/óra+ÁFA költséggel számolva )
Összesen:
2.133.600 Ft
-

Válságterv 1. melléklete
FELHÍVÁS
Ózd Város lakossága részére
Tisztelt Lakosság!
Az előrejelzések szerint rendkívüli havazásra kell számítani, ami fokozza a balesetveszélyt az
utakon. A várható hóhelyzet miatt Ózd Város Polgármestere rendkívüli helyzetet rendelt el.
Munkánk segítése, a baleseti kockázat elkerülése, a mentesítési munkák minél gyorsabb,
hatékonyabb végzése érdekében kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani:
-

-

Aki megteheti, lehetőség szerint maradjon otthon.
Amennyiben útra kell indulnia, elsődlegesen a tömegközlekedési eszközöket használja.
Saját gépjárművel csak akkor induljon el, ha azon téli gumiabroncs van, továbbá
hólánccal rendelkezik. Az ablakmosó tartályt téli ablakmosó folyadékkal töltse fel, és
ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
Gépkocsijával úgy parkoljon, hogy a hótolási munkákat ne akadályozza.
Ha a gépjármű elakadt és az akadályozza a forgalmat, azt telefonon be kell jelenteni a
diszpécsernél.
Rendkívüli helyzet esetén az ÓVI diszpécsere az alábbi telefonszámon hívható:
30/689-6405

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hóeltakarítás és síkosság elleni védekezés közös feladat. A
tennivalókat a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető
szabályairól szóló 16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 23. §-a és a 25-26. §-a szabályozza.
A rendelet 23. §-a szerint:
„(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanával határos közterületi területsávot tisztántartani.
A tisztántartási kötelezettség vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal határos
járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását
akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút szegélyéig
terjedően, ennek hiányában 10 m szélességig.”
„(3) Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú beépítettség
esetén az út teljes felületén a tisztántartásról az ingatlan használója gondoskodik.
(4) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási sávjába eső burkolt
felületek hóeltakarításáról és a síkosság elleni védekezésről.”
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a felhívásban és a rendeletben foglaltak maradéktalan
betartásával segítse elő a város működőképességének megőrzését, a síkosság miatti balesetek
elkerülését.
Ózdi Városüzemeltető Intézmény

