
A Kormány 69/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

232/1996. Korm. rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A katasztrófavédelemrõl szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén

a) a vízügyi igazgató (a továbbiakban: VIZIG igazgató) a Törzs útján,

b) a honvédelemrõl szóló törvény szerinti fõvárosi, megyei védelmi bizottság (a továbbiakban együtt: védelmi

bizottság) elnöke,

c) a fõpolgármester, polgármester a védelmi bizottság útján

javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének

kezdeményezésére.”

2. § A 232/1996. Korm. rendelet 5. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Kormány feladata az árvíz- és belvízvédekezés során
5. § (1) Veszélyhelyzet kihirdetése esetén az árvíz- és belvízvédekezés országos irányítása a Kormány feladata.

(2) Ha a Kormány az (1) bekezdés szerinti irányítási jogosítványai körébe tartozó döntésének meghozatalában

átmenetileg akadályoztatva van, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter köteles megtenni azokat

az azonnali intézkedéseket, amelyek hiánya a sikeres védekezést veszélyeztetné.

(3) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter a (2) bekezdés szerinti intézkedéseirõl haladéktalanul

tájékoztatja a Kormányt.”

3. § A 232/1996. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság feladat- és hatáskörét az illetékességi területén a védelmi bizottság

látja el.”

4. § A 232/1996. Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:)

„b) rendkívüli védekezési készültség idõszakában, az indok alátámasztásával a vízkárelhárítási célú tározó

igénybevételére – a védelmi bizottság elnökének egyetértésével – a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszternek javaslatot tehet;

c) rendkívüli védekezési készültség idõszakában a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter

engedélyével az árvizet és a belvizet vízkárelhárítási célú tározóba vezetheti.”

5. § A 232/1996. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az „a kormányzati koordinációs szerv” szövegrész helyébe az „a Kormány”,

b) 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában az „a kormányzati koordinációs szerv

elnöke” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter”

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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