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" (1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában
foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tenmek és a megállapított
fogyasztási rendnek megfelelöen a polgármester rendeli el.
(2) A vízkorlátozás Iwzzétételéröl, a végrehajtás ellenőrzéséről ajegyző gondoskodik. "

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. §
(1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetöségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel
kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.)
39. §, 50. § és 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a kereset
benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.
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hivatal flíssientwan. hu- kavzo allisstMti>iyn. hu;
StfflaarmesterSaílissientíuan. hn
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Tárav: l. fokozatú vfzkorlátozás feloldása

Tisztelt Önkormányzat!

Az előzo hetekben tapasztalt kánikula napjainkra jelentősen enyhült. Az Országos
Meteorológjai Szolgálat előrejelzése alapján az időjárási körülmények további kedvező
alakulása várható.
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A vízkorlátozáshoz kapcsolódó hatékony intézkedéseknek és a kánikula időszakában
tapasztalt extrém mértékű felhasználói igények jelentős csökkenésének köszönhetően a
vízellátó rendszer egyensúlya stabilan helyreállt, a teljes szolgáltatási területen biztosított az
ivóvízellátás.

Fentieket fígyelembe véve, jelen levelünk megküldésével kezdeményezzük a I. fokozatú
vízkorlátozás feloldását.

Köszönjük a településüket érintő vízkorlátozás elrendelésében és az ahhoz kapcsolódó
intézkedések végrehajtásában biztosított együttműködésüket.
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SZABÓ GMeöft
üzemeltetési osztályvezető

Kapják: Címzettek,
Budapest Faváms Kormányhívatala Népegészségűgyí Főosztálv ftftkarsaseínte. bfkh.aov. hu)
Pest Megyei Katasitrófavédelml Igazgatóság (fsest.mki@kcrt>eá.wv. lsiú,
ÍUV, ÖKT, KVM, UKK, Irattár
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