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Mőszaki leírás

1. ELİZMÉNYEK

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védmővek
építése, fejlesztése,  fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVIL
vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve
a károk megelızésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.
A törvény szerint továbbá, a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település
érdekében álló védımővek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévı védımővek
fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása.
A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait 232/1996. (XII.26.) számú
kormányrendelet, valamint a 30/2008. (XII.31.) számú KvVM rendelet határozza meg. A
rendeletek értelmében az árvíz és belvízvédekezés celjabó1 kiépített védımővek hiányában
fellépı káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelháritásnak minısül, és a védekezésre
kötelezettek feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.

Az elmúlt években hazánkat sújtó rendkívüli árvizeket követıen a Magyar Mérnöki Kamara
egy módszertani segédletet dolgozott ki az Önkormányzati vízkárelhárítási védekezési tervek
elkészítéséhez. (Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, 2015.)
Ennek a segédletnek az alkalmazásával egységesíteni lehet az egyes települések megbízásából
eddig elkészült, tártalmukban és mőszaki színvonalukban jelentıs eltéréseket mutató

Kistarcsa Város Önkormányzati vízkár-elhárítási tervét a Gödöllı-Vác térségi
Vízgazdálkodási Társulat 2011-ben készítette el. A tervben szakértıként közremőködtünk. A
készítés óta eltelt 10 év jelentıs fejlıdést hozott a település életében. Új területek épültek be,
ami megváltoztatta a csapadékvíz-lefolyási viszonyokat is. A város erejéhez mérten, fıleg
pályázati forrásból a csapadékvíz-elvezetı rendszer egyes elemeit is átépítette, fıleg a
fejlesztésbe vont területeken új árkokat épített. Folyamatosan változnak a személyi adatok is,
a polgári védelmi szervezet felépítésében és az operatív terv adataiban új nevek, elérhetıségek
jelennek meg. Mindezek a tényezık szükségessé tették az alapot jelentı, 2011-ben készült
terv teljes átdolgozását. A tervet két évente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell. Jelen vízkár-
elhárítási terv a 2019-ben készült terv aktualizálásával készült.

2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

2.1. A környezet (kistáj) bemutatása

Kistarcsa település a Pesti hordalékkúp-síkság Észak-keleti részén fekszik, mely kistáj Pest
megye területén helyezkedik el. A kistáj területe 850 km2.

Domborzati adatok:
A kistáj 98 és 251 m közötti tszf-i magasságú. K felé lépcsızetesen, a magasabb teraszok
irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna bal parti mellékfolyóinak
völgyei Ny-K-i irányban mozaik és sakktáblaszerően szabdalták. Az átlagos relatív relief 8
m/km2. K és D felé az értékek csökkennek. A keresztirányban völgyközi hátakká formált
magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon szabdaltak. A felszín
döntı többsége közepes magasságú, tagolt síkság. D felé, a Gyáli-patak irányába, ahol a
felszínt a futóhomokformák uralják, a magasabb teraszok a fiatalabb, a magasabb teraszok a
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fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe kerültek, s a domborzat elveszti teraszos
jellegét. A D felé nyitott, félmedence szerően megjelenı kistáj jellemzı domborzati formái
fluviális és deráziós úton képzıdtek.

Földtani adottságok:
A kistáj alapját képviselı harmadidıszaki rétegek Ny-ról K felé fiatalodnak, s egyre
magasabb orográfiai helyzetben találhatók. Ezek a képzıdmények egymással párhuzamosan
futó ÉNy-DK-i irányú törésvonal-rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a
pleisztocén folyamán egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétıl
képzıdı dunai hordalékkúp orográfiailag hasonló, de kronológiailag épp ellentétes képet
mutat, ugyanis K felé haladva a legidısebb pleisztocén képzıdmények pannóniai üledékre
települve találhatók. A Duna II/a. és II/b. sz. terasza átmenı, felszíne gyakran parti buckákkal,
futóhomokkal, lösz-szerő üledékkel magasított. A IV.sz., gyakran édesvízi mészkıvel takart,
és az V.sz., valamint idısebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Potenciális max.
szeizmicitása 6-7°MS.

Éghajlat:

A település mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistájon fekszik. A napsütéses órák száma
évente meghaladja 2000-et, ebbıl nyáron (június-augusztus) 865,5 óra, télen (december-
február) 1191,3 óra alatti napsütéssel szükséges számolni. Az évi középhımérséklet 12,7°C.
Évente 223 napon keresztül haladja meg a napi középhımérséklet a 10°C-ot. A fagymentes
idıszak is erre az idıszakra tehetı.

A legmelegebb nyári napok napi maximum hımérsékleti átlaga meghaladja 28,8 oC-ot, míg a
leghidegebb téli napok napi minimum hımérsékletének átlaga meghaladja a
-0,5 oC-ot.

Az évi csapadékmennyiség 670 mm, melybıl a nyári félévben 402,5 mm esı hullik. A téli
félévben átlagban 33 napig fedi hótakaró a térséget. Téli csapadékmennyiség 317,5.
Leggyakoribb szélirány az Észak-nyugati, melynek átlagos sebessége 2,3 m/s.

Fenti adatok alapján elmondható, hogy a korábbi évekhez viszonyítva összességben több a
napfényes órák száma, valamint az éves középhımérséklet több mint 2 °C fokot emelkedett.
Az éves csapadékmennyiség is 70 mm-el nıtt, mely fıleg a heves nyári esızésekbıl adódik.

Vízrajz:
A Gödöllıi-dombságtól a Duna-völgy felé lejtı területet az egymással párhuzamosan a
Dunába futó patakok tagolják. Ezek (É-ról D felé haladva): Gombás- (27 km, 107 km2), Szıd-
Rákos- (24 km, 132 km2), Mogyoródi- (13 km, 51 km2), Csömöri- (14km, 33km2), Szilas-
(25km, 80 km2), Rákos-patak (26 km, 100 km2), Gyáli-fıcsatorna vagy Nagymocsár-árok
(teljes 32 km, 380 km2, tájhoz tartozó 8 km, 54 km2). A tájat a száraz éghajlat alatt jelentıs
vízhiány jellemzi.
Lf=1 l/s*km2; Lt=5 %; Vh=120 mm/év.
Vízjárási adatok a Csömöri-patakra nem állnak rendelkezésre.
Vízminıség szempontjából valamennyi vízfolyás II. osztályú, de a településeken áthaladó
szakaszok még szennyezettebbek. Mellettük ritka nagyvizek alkalmával kb. 2 km2 kerül víz
alá, amelybıl 0,2 km2 belterület, 1,1 km2 szántó, a többi rét és legelı.
Két természetes tava Fót mellett együtt 3 ha felszínő. Ugyanott a Halastó 12,5 ha-os, a
Vácrátóti-tó pedig 1 ha kiterjedéső. Több kisebb tó . –. együtt is csak 6 ha felszínnel –
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található az egyes vízfolyások völgyében és a bányagödrök helyén. A legújabbat a Szilas-
patakon duzzasztották Cinkota és Nagytarcsa között.
A talajvíz mélysége É-ról D-re 6 m-rıl 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentıs, a
magasabb teraszrendszerek között 2-3 l/s*km2, míg az alacsonyabb lépcsıkön 3-5 l/s*km2.
Kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus az uralkodó, de a Szilas-
pataktól É-ra a nátrium is nagy területen elıfordul. A keménység a települések körzetében
meghaladja a 25 nk°-ot, míg azokon kívül kevesebb. A szulfáttartalom is a települések alatt
emelkedik 300 mg/l fölé. A vízminıséget azonban fıleg a csatornázatlan települések
kommunális szennyvize rontja le.
A rétegvizek mennyisége kb. 1 l/s*km2. Az artézi kutak átlagos mélysége alig haladja meg az
50 m-t. A K-i tájrészen vízhozamuk átlagosan 100l/p, ami a Dunához közeledve
nagymértékben fokozódik. Hévíz feltárásai közül a városligeti és a zuglói (Pascal) a
legnevezetesebbek, amelyek gyógyvizek.

2.2. Település vízrajza. Természetes és mesterséges vízfolyások, állóvizek leírása.

Kistarcsa település döntı része a Szilas patak vízgyőjtıjére esik.
A Szilas-patak a Duna bal parti mellék-vizeinek egyik összegyőjtıje a Gödöllıi-dombságban,
több ágban ered. Kerepestıl nyugatra a 248 méter magas Látó-hegy aljában és Kerepestıl
délkeletre a Hüdıi-hegy (288 méter) lábánál fakad. Medre jó darabig pleisztocén kori
homokos, kavicsos üledékben halad. Kerepesig Malom-patak, Nagytarcsa és Cinkota között
Szilas-patak a neve, legalsó szakaszát Palotai-pataknak is nevezik. A Malom-patak Kerepesen
vízmosások hálózatára bomlik, völgytalpa csak Kerepestıl délre, Kistarcsánál kezdıdik.
A patak Kerepes és Nagytarcsa közötti, nagyrészt észak-déli irányú völgye a kavicstakaró és a
homok határán alakult ki. Nagytarcsától a völgy délnyugatnak, majd a Cinkotai-erdınél
északnyugatnak fordul, és átvág egy újabb kavicstakarót. Cinkota és Rákosszentmihály között
két terasza alakult ki.
A Megyeri-erdı alatt a Szilas-patakba beömlik a Mogyoródi-patak, s a két vízfolyás mintegy
másfél kilométert tesz meg a Duna árterén, majd a Dunába torkollanak. Mielıtt a két patak
találkozna, a Pesti-síkság legidısebb hordalékkúp-kavics szintjét (átlagosan 180-250 térszín
feletti magasság) fogja közre. Erre a területre is jellemzıek a mély eróziós völgyek és
vízmosások. A Mogyoródi patakkal együtt a Szilas-patak vízgyőjtı területe 169 km2, anélkül
85 km2.
A vízgyőjtıt fıként laza szerkezető homokos-kavicsos pleisztocén kori üledék borítja, emiatt
a patak nagyon csekély lefolyású, négyzetkilométerenként mindössze 2 liter/másodperc.
Nedves idıben, nagyobb záporok után ez az érték 250 liter/másodpercet is elérhet. Amikor
heves árvize találkozik a Mogyoródi-patakéval, a vízhozam meghaladhatja a 28
köbméter/másodpercet is. A medrét csak 5 köbméter/másodperces maximális vízhozamra
építették ki, s régebben a torkolata közelében gyakran okozott nagy elöntéseket. Ezért az
utolsó 3,6 kilométeres szakaszát gátak közé szorították.
A Szilas patak Kistarcsa közigazgatási területére esı szakaszának kezelıje a Gödöllı-Vác
Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat.
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2.3. Meglévı belterületi vízrendszerek ismertetése

A meglévı vízelvezetı rendszereket a hozzájuk kapcsolódó fıgyőjtık alapján
ismertetjük. A részvízgyőjtı területet M 1: 10 000 méretarányú topográfiai térképen
ábrázoltuk (1. sz. rajz). Ezen a térképen még nem szerepel az M-0 autópálya, és több, azóta
már beépült terület még szántóként szerepel, de a térkép a terület domborzatát jól mutatja.

I sz. részvízgyőjtı terület
Fıgyőjtı a Kórházi árok és az abba betorkolló nagy átmérıjő zárt csatorna.
A vízgyőjtıt nyugatról a raktártelepi bekötıút, a kórházi bekötıút, a Fenyves utca és a Boróka
utcával párhuzamos magasvonal, keletrıl a Rigómezı utca – Aulich Lajos utca- Bocskai utca
- Késmárki utca- Kolozsvári utca vonala, északról a Csömöri Határ út határolja. Ide tartozik
az Auchan területe, a Kórház területe, a Simándy liget nevő új lakóövezet (régen
Gyepiföldek) és az Eperjesi út – Bethlen utca - Késmárki utca közötti lakóterület.
Az Auchan és a Kórház csapadékvíz elvezetése megoldott, az Auchan áruház építésével
egyidejőleg a Kórházi árok is felújításra került, kivéve a Szilas patakba történı betorkollása,
mely kiépítésre szorul.
Az Eperjes úton 40 cm belmérető zárt csatorna van, mely a lakótelepek és a közintézmények
csapadék vizét vezeti be a Kórházi árokba.
Az Eperjes utca – Aulich Lajos utca - Késmárki utca által határolt lakóterület vizeit a Váci M.
utca - Vadrózsa utca- Komáromi utca - Bagolyvár utca nyomvonalon kiépített burkolt árok
győjti össze és vezeti a Kórházi árokba.
A burkolt árok Komáromi utcai szakasza járda alatti 100/50 cm mérető zárt csatorna, mely a
kedvezıtlen szelvény és a hordalék miatt sokszor eldugul.
A területen az útépítéssel egyidejőleg a több utcában is burkolt árok épült.
Az Aulich Lajos utcában kiemelt szegély mellett folyik el a víz a Bagolyvár utcába.
Az Aulich Lajos-Bethlen G. u. - Holló u. által határolt terület vizeit a Holló utcai, nemrég
leburkolt árok győjti össze és szállítja a Kórházi árokba.
Az Andrássy utca és a Füleki utca vizei a tervezett belterületbe vont terület utcáin és a
Rigómezı utcán folyhatnak a Kórházi árokba. A Holló utca – Nyíltárok utca – Új utca által
határol terület csapadékvíz-elvezetésére külön terv készült, amelynek megvalósítása pályázat
útján lehetséges.
A Mária utca - Síp utca közötti területen az utcák lefolyástalanok, a csapadékvíz a
mélyponton győlik össze, ahol vagy elszikkad, vagy elönti az ingatlanokat és átfolyik a Síp
utcai árokba. Ezen a területen a csapadékvíz kezelést feltétlenül rendezni kell.

II. sz. részvízgyőjtı terület
Fıgyőjtı a Széchenyi utca - Kossuth Lajos utca mellett lévı földárok.
A vízgyőjtıt nyugatról és délrıl az I. sz. vízgyőjtı területe határolja
(Késmárki utca- Bocskai utca – Aulich Lajos. utca) keletrıl a Széchenyi utca es a Kossuth
Lajos utca, északról pedig a 3. sz. fıút szervizútja a határ.
A Széchenyi utca - Kossuth Lajos utca árka régen épült, az árok helyenként feliszapolódott,
megszőnik, ill. az átereszek összetörtek, eltömıdtek, stb.
A Szilas patak elıtti szakaszon új beton árok létesült, mely a híd mellett beköt a patakba.
Az utcák egy részében rossz állapotú vízelvezetı földárkok vannak (Iglói u., Petıfi u.,
Aradi u.), vagy épített kiemelt szegély mellett folyik el a víz (Pozsonyi köz, Aulich Lajos u.)
A többi utcában csak helyenként van kis szelvényő szikkasztó árkok, melyek nem
funkcionálnak, a víz az út szélén folyik a mélypont felé.
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III. sz. részvízgyőjtı terület
Fıgyőjtı a Széchenyi utca - Rózsa utca közötti mélyen bevágódott árok (Rózsa patak), mely a
Kossuth Lajos utca végénél betorkollik a Szilas - patakba.
A vízgyőjtı terület jelentıs. Ide tartozik északon Zsófialiget nagy része a Kolozsvári utca és a
Rákóczi krt.- Árpád vezér utca között, délen pedig a Széchenyi utca – Kossuth Lajos utca és a
Dózsa György utcától nyugatra lévı magasvonal által határolt terület a Rózsa utcával a
Malom utcával és a Kápolna utca egy részével.
A fıgyőjtı az Ifjúság tértıl indul D 100 belmérető zárt csatornával, mely a Kölcsey utca
keresztezése után beköt a Rózsa utcai árokba. A bekötés elıtt bukóakna van. A bukóakna után
mély vízmosás jellegő szakasz következik, melynek kezdetén még látszanak régi
fenékburkolat maradványai. Késıbb az árokból élı vízfolyás lesz, mely D 150-es csıvel
keresztezi a Kápolna utcát. Ezután az árokszelvény ellaposodik (hordalékát lerakja) és D 160-
as csıvel keresztezi a Malom utcát, elhalad a szennyvíztelep mellett és betorkollik a Szilas-
patakba.

A fıgyőjtıbe a Zsófialigeti oldal két részvízgyőjtı területének csapadék vizei kötnek be.
- Egyik a III/2a terület, egyrészt a Kolozsvári utca - Deák F. utca között, másrészt a Batthyány
utca - Honvéd utca között. Errıl a két részrıl a vizek nagyrészt szabadon (út mellett, szegély
mellett) folynak le a település központba (Deák F. u.- Hunyadi u.-Thökölyi u. csomópontja),
ahol régebbi építéső burkolt árok van. Innen 60/90-es betoncsatorna vezeti át a vizet a HÉV és
a 3. sz. fıút alatt a túloldali fıgyőjtıbe.
- Másik a III/2b terület, mely a Deák F. u. - Rákóczi krt.- Árpád vezér u. között van. Ennek
egy részén (Attila u.- Árpád vezér u. között) az utcák lefolyástalanok, mélypontjuk van, innen
csak ingatlanokon keresztül tud a víz a befogadó felé folyni. Ezen a területen kisebb-nagyobb
szikkasztó árkok vannak. A terület másik részérıl a vizek az Attila u.-Rákóczi krt. vonalán
folynak le a Zrínyi utcai burkolt árokba, ahonnan magáningatlanokon keresztül épített 50/40
cm-es zárt szelvényben jutnak a Toldi M. utcába, onnan a Batthyány utcai földárokba.
- A Batthyány utca végétıl 100/50cm mérető zárt szelvényő csatorna kezdıdik, mely a volt
BM terület alatt valószínőleg D 80 cm mérető zárt csatornával folytatódik, keresztezi a HÉV-
et és a 3. sz. fıutat és az Ifjúság tér alatt beköt a D 100 cm mérető fıgyőjtıbe.
- A BM terület alatti csatorna valószínőleg erısen eltömıdött.

IV. sz. részvízgyőjtı terület
Fıgyőjtık a Dózsa Gy. utcában és a Munkácsy M. utcában kiépített árkok, melyek a Kápolna
utcát áteresszel keresztezik, és utána a víz szabadon befolyik a Szilas-patak árterületére.
A vízgyőjtı terület a Dózsa Gy. utca, a Munkácsy M. utca és a mellette lévı ingatlanok
területe. A Dózsa Gy. utca felsı szakaszán nincs árok, alsó szakaszán földárok van, mely a
Kápolna utcát 60-as áteresszel keresztezi.
A Kápolna utcában és a Munkácsy M. utca alsó szakaszán burkolt árok van.

V. sz. részvízgyőjtı terület
Fıgyőjtı a Malom árok, mely a volt Hazai Fésősfonó útjától indul, D 100-as áteresszel
keresztezi a Kölcsey utcát, utána a rétegvizeket összegyőjtve idıszakos vízfolyásként D 80-as
áteresszel keresztezi a Kápolna utcát és rendezetlenül betorkollik a Szilas-patakba.
A fıgyőjtıhöz északon Zsófialiget (V/2) jelentıs része csatlakozik (Rákóczi krt.- Toldi M. u.-
Árpád vezér u. - Homok dőlı közötti terület ) a Móra F. utcai D 100 átereszen keresztül, mely
a HÉV és a 3.sz. fıút alatt vezeti át a vizeket és erısen eltömıdött. Az áteresz után
feliszapolódott földárok vezet a fıgyőjtıig.
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A Móra F. utcai áteresz feliszapolódásának oka, hogy az erıs lejtéső. A Szent László utcában,
Gárdonyi G. utcában lévı földárokból a hordalék itt rakódik le. A Móra Ferenc utca felsı
szakaszán nemrég készült el a burkolt csapadékvíz-elvezetı rendszer. A Móra Ferenc utca
alsó szakasza részben burkolt, részben még földmedrő. Javasolt a teljes nyomvonalon a
burkoltárok kiépítése.
A fıgyőjtıbe beköt a régi Fésőfonó (V/l) - most vállalkozási terület - csapadékvize, zárt
csatornával.
A fıgyőjtıhöz tartoznak kisebb részvízgyőjtık, melyek közül a Vereckei utca (V1c) és a
Völgy utca (V/lb) jelenleg a Kápolna utca áteresszel történı keresztezése után közvetlenül
beköt a Szilas- patak árterületébe.
Az új beépítéső Hollandia telep (V/la) egy részt a Kölcsey utcánál burkolt árokkal, másrészt a
Kápolna utcánál zárt csatornával köt be a fıgyőjtıbe.

VI. sz. részvízgyőjtı terület
Ezen vízgyőjtı terület nagy része Kerepeshez tartozik, de a fıgyőjtı végsı szakasza a
Hollandia telepi Határ utca kistarcsai szakaszán halad, és ebbe köt be a Hollandia telep kis
része is.
A vízgyőjtı terület a Homok dőlı és a Szılı dőlı közötti terület, valamint a Hollandia telep
teljes kerepesi része.
A fıgyőjtı a Homok dőlı - Vasút utca keresztezésétıl indul, egy nemrég átépített, víznyelı

fedlappal ellátott beton aknától D 80 csıvel A csatorna keresztezi a HÉV pályát, elmegy az
ALDI áruház alatt, keresztezi a 3. sz. fıutat és beköt a fıút melletti burkolt árokba. A zárt
csatornába van bekötve a fıút csapadék vize is a Dália utca és a Vágány utca közötti
szakaszon.
A burkolt árok a Hollandia utca - Vágány utca alatt 60/90 cm-es zárt szelvénybe kerül a járda
alatt, végül beköt a Határ utca melletti burkolt árokba, majd a Szilas - patakba.
Ebbe a csatornába kötnek be a mellékutcák vizei is.
A Homok dőlın a szegély mellett ill. a Szılı dőlın a homokos földúton lefolyó csapadékvíz
sok finom szemcséjő hordalékot szállít, amely a csatornának a Vasút utca alatti kezdeti
szakaszát gyakran eltömi! Ezért volt szükséges a Vasút utca kerítése alatt, majd késıbb a
HÉV sínek elıtt újabb vízbevezetési pontok kialakítására.
A vízgyőjtıhöz tartozó Balczó István utcai burkolt  árok nemrég épült ki.
Mesterséges vízfolyások, a város belterület vízelvezetését szolgáló árkok, csatornák csak
részben kiépítettek.

A belterületi vízrendezéssel foglalkozó tervek, tanulmányok:
− Kistarcsa belterületének csapadékvíz elvezetése tanulmányterv

Készítette: SZEK-TERV Bt, 2003.
− Auchan Csömör – Kistarcsa bevásárló központ csapadékvíz elvezetése (2002)
− Kerepestarcsa, Széchenyi utca – Kórház közötti terület csapadékvíz elvezetése (1986)
− Kerepestarcsa, 93. jelő belvízelvezetı csatorna II. ütem (1984)
− Kistarcsa településrendezési terve (2000)
− Kistarcsa Rozmaring utca 730 fm hosszúságú csapadékvíz-elvezetı csatorna kiviteli terve

(2016)
− Kistarcsa, Megyeri Margit utca szilárd burkolattal történı kiépítésének útépítési és vízelvezetési

terve (2017)
− Kistarcsa, Balczó István utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2017)
− Kistarcsa, Boróka utcat útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2017)
− Kistarcsa, Hunyadi utca útépítési és csapadékvíz elvezetési terve (2015)
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− Kistarcsa, LAVET Kft. üzemépülethez kapcsolódó csapadékvíz csatorna kiváltása (2015)
− Kistarcsa, Bellus József utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2017)
− Kistarcsa, Nyíltárok utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2017)
− Kistarcsa, Petıfi Sándor utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2017)
− Kistarcsa, Móra Ferenc utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái (2019)
− Kistarcsa, Balczó István utca Homokdőlı – Fitos Sándor utcák közötti szakasz útépítési és

csapadékvíz elvezetési munkái (2019)
− Kistarcsa, Grassalkovich utca – Árpád utca – Füleki utca – Sólyom utca – Új utca csapadékvíz

elevezetésének terve

Engedélyek:
Kistarcsa belterület csapadékvíz elvezetés elvi vízjogi engedély száma: V.00.283/2004.
(V.k.sz: 6.2/9/389)
Kistarcsa, Grassalkovich utca – Árpád utca – Füleki utca – Sólyom utca – Új utca
csapadékvíz elevezetésének vízjogi létesítési engedélye (12429/2019, v.k.sz: 6.2/9/707)

A belterületi vízelvezetı árkok általános mőszaki állapota:
Az újonnan kiépített árkok, csatornák megfelelıek, a régebben kiépítettek sok helyen szők
keresztmetszetőek, feliszapolódottak, eltömıdöttek.

3. Vízkárelhárítás

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságpolgári védelmi besorolása szerint Kistarcsa
város nem tartozik a veszélyeztetett települések közé.
Ennek ellenére indokolt a „kisebb” helyi árvíz- és belvízkárok megelızésére és elhárítására is
felkészülni.

3.1.  Árvízvédelem

 Földrajzi adottságaiból következıen Kistarcsa nincs kitéve árvízveszélynek. Számottevı,
nagy sodrású folyó nem található sem a településen, sem annak közelségében.
A települést keleti irányból a Szilas patak határolja, amely az év mindegyik szakaszában
alacsony vízállású, kevés vízhozamú patakocska. Medrének karbantartásával, partjának
tisztántartásával még a túlzottan csapadékos években is megakadályozható, hogy veszélyt
jelentsen a településre nézve. Rendkívüli idıjárási körülmények között a patak vízhozama
meghaladhatja a kiépítési vízhozamot, ekkor a patak kilépve medrébıl elöntheti az
alacsonyabban fekvı területeket.
A települést Délnyugat-északkeleti irányban szeli át a HÉV vonal és a vele párhuzamosan
futó 3. sz. fıút. Ezek mindvégig töltésben haladnak, amely töltés a települést két részre osztja.
Az I., III., V. és VI. sz. rész-vízgyőjtı jelentıs részei helyezkednek el e töltések mögött. Az
Észak-nyugati felsı vízgyőjtık és befogadó közötti kapcsolatot néhány áteresz biztosítja.
Ezek az átereszek jelentik a legfıbb kockázati tényezıt, hiszen eltömıdésük a mögöttes
területeken vízelöntést okoz.
Kisebb helyi elöntéseket okozhatnak azok a vízelvezetı győjtıárkok, árkok, amelyek több
utca csapadékvizét összegyőjtve már jelentıs vízhozammal érik el az alacsonyabban fekvı

településrészt. Egy rosszul karbantartott vagy alulméretezett mőtárgy elıtt elöntések
keletkeznek.
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3.2. Belvízvédelem

3.2.1.  A veszélyeztetettség elemzése

Kistarcsán az évi csapadékmennyiség az országos átlaghoz viszonyítva közepes mértékő,
azonban a közelmúlt és a jelen éghajlati változásai itt is nagymértékő esızéseket, kiugróan
magas csapadékmennyiséget eredményeztek. A település domborzati viszonyaiból
következıen a lapályosabb, mélyebben fekvı területek az egyszerre lezúduló nagy
mennyiségő esıvizet nehezen tudják felszívni. Ezen ok miatt alakulhatnak ki belvizek,
melyek tehát egyes földterületeket idıszakonként beborító kártékony vizek. Azokat a
területeket pedig, amelyeket elboríthat a víz, belvízzel veszélyeztetett területeknek tekintjük.

Helyi vízkár kialakulása szempontjából tehát döntı jelentıségő a csapadék, de keletkezhet
belvíz tavasszal, nagyobb mérvő hóolvadáskor is. A csapadék halmazállapotától és
hevességétıl, valamint a hımérsékleti viszonyoktól is függ a helyi vízkárveszély nagysága.
Pl. télen-tavasszal befolyásolja a talajba szivárgást gátló fagy is.

A helyi vízkárok kialakulásában másodlagosan szerepet játszanak az emberi beavatkozások,
vagy éppen azok hiánya.

3.2.2. Megelızés – a helyi vízkár kialakulását csökkentı beavatkozások

1/ A befogadó vízfolyások mederrendezése
2/ Vízelvezetı képesség biztosítása, rendszeres karbantartás
     ( vízelvezetı árkok )
3/ Felszíni erózió csökkentése
4/ Belterületi zöld felületek növelése

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül - röviden összefoglaljuk azokat az egyes rész-
vízgyőjtıkre vonatkozó feladatokat, amelyeket feltétlenül szükségesnek látunk a vízkárok
megelızése érdekében elvégezni.

I. a Kórház árok és vízgyőjtı területe
A Kórház árok felújítása a közelmúltban megtörtént. A rendszeres karbantartáson kívül a
torkolati kialakítást kell megoldani.
A Bagolyvár utcai árok bevezetése a Kórház árokba az Aulich Lajos utcánál van. A néhány
méterrel keletebbre lévı mélyponton a vizek szabályozatlanul a magántelken keresztül
gravitálnak a Kórház árokba. A bevezetést meg kell oldani. A Komáromi utcában, a Kinizsi
és Bagolyvár utcák között a 100/50 árokelem cseréje indokolt. A kedvezıtlen kialakítás miatt
az árok nem mőködik rendesen.
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Kórház árok és a Bagolyvár utca felıl érkezı árok összefolyása

Holló utcai burkolt árok

A Simándy liget az utóbbi 10 évben kiépült. A beépítés során a szikkasztásos csapadékvíz
kezelés annak helyigénye és a melypont elhelyezkedése miatt nem megfelelı
A terület vízelvezetése az esésviszonyoknak megfelelıen a HÉV és a 3. sz. fıút alatti új
áteresszel oldható meg.
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Simándi József utca vége, javasolt áteresz helye

A javasolt 1,0 m nyílású áteresz képes elvezetni az 1% valószínőségő nagyvízhozamot. A
mélypont az Eperjes utca vonalában van. A vasút és út alatti átvezetés után a kórház kerítése
mellett lehet a csatornát vezetni a kórházi csatornába való bekötéssel.
Az Andrássy, Füleki utcák vízelvezetéséhez a Rigómezı utcában győjtıárkot kell építeni,
mely a Kórházi árokba vezetné a csapadékvizeket. A bevezetés elé hordalékfogó ládát kell
építeni. A tervezett Rigómezı utcai árokra köthetık a temetı alatti, belterületbe vont
területek.

II. a Széchenyi, Kossuth utca árkának vízgyőjtı területe
A Széchenyi utca jobb oldali árka alkalmas a környezı területek csapadékvizeinek
elvezetésére. A földárok és a kapubehajtók szakaszonkénti felújítása, tisztítása szükséges. A
patakba való bevezetés elé hordalékfogó építése célszerő.
A környezı utcák vízelvezetését, föld, illetve burkolt árkok kiépítését, különös tekintettel a
Fasor és a Pozsonyi utcákra, javasoljuk.

III. a Rózsa utcai árok vízgyőjtı területe
A vízfolyás medre szakaszonként kimélyült, máshol az erıs benövés miatt feliszapolódott. Az
árok rendezésére, tisztítására van szükség. Ez vonatkozik az erısen feliszapolódott
átereszekre is. Szükséges a Malom utcai áteresz cseréje!
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Malom utcai feliszapolódott áteresz

Az esés függvényében fenékbiztosítást és rézsüvédelmet kell beépíteni. A vízfolyás fogadja a
volt BM terület csatornáját - kiépítése 2%-os - és a Thököly utcai átereszt - kiépítése 3%-os.
Az összefolyó akna tisztításával, a Kölcsey utcánál a közös csatorna torkolatának megfelelı

kiépítésével a rendszer vízszállító képessége növelhetı.

Batthyány u – Thököly u összefolyás

 Az aluljáró környezetében a víznyelı aknák eltömıdés miatt nem mőködnek, tisztításukat,
felülvizsgálatukat tartjuk szükségesnek.
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Aluljáró víznyelı akna

A Batthyány utca és a Harmónia lakókert vízelvezetése nincs megoldva. A rövid szakaszon
épített folyóka nem vezeti el megfelelıen a csapadékvizeket. A volt BM terület csatornájának
végaknáját meg kell építeni.
A településközpontban lévı városias jellegő beépítés miatt indokolt a Hunyadi utcában, a
Thököly utcában és a Batthyány utca egy részén (Harmónia lakókert) zárt csatorna kiépítése.
A Batthyány utcai csatorna beömlı nyílása és a Toldi utca közötti árkot burkolni kell, és az
átereszeket megfelelı méretőre kell cserélni.

IV. a Dózsa György és a Munkácsi Mihály utcák környéke
A Dózsa György és a Munkácsi Mihály utcákban lévı árkok kiépítése megfelelı. A Szilas-
patakba való bevezetésük azonban nincs megoldva. A bevezetések kiépítését javasoljuk. A
földárokba, a bekötések elé hordalékfogó ládát kell építeni. A bekötésnél a fenntartási sáv
szabadon hagyása mellett a patakot biztosítani kell. A bevezetés szintje a patak fenékszintje
felett legyen minimum 30 cm-el.

V. a Malom árok vízgyőjtı területe
A Malom árok medrének tisztítása, szükség szerinti biztosítása szükséges.
A Malom árok fogadja a Móra Ferenc utcánál lévı átereszen átvezetett csapadékvizeket.
Az áteresz alkalmas a 2% valószínőségő vízhozamok átvezetésére. A Móra Ferenc utca
környezetében a belterület fejlesztésével további területek lesznek bekapcsolva. Az áteresz a
teljes beépítés esetén az 5% valószínőségő csapadékvizek szállítására lesz alkalmas. A
befolyási és a kifolyási oldalnál célszerő hordalékfogóval ellátott aknákat építeni.
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Móra Ferenc utca, HÉV alatti áteresz, kifolyási oldal

A HÉV vonaltól nyugatra esı vízgyőjtın az útmenti árkokat meg kell építeni, illetve a
meglévıket rendbe kell hozni. A Gárdonyi Géza utca és a Móra Ferenc utcának a Vasút
utcáig terjedı szakaszán a meglévı árkot burkolni kell, és a nem megfelelı mérető átereszeket
ki kell cserélni.

A 3. Sz. fıúttól délre Kölcsey utcáig a Malom árok egy szakasza elhanyagolt, szemetes, a
földmedrő árokszakasz partfala beszakadó, a burkolt szakasz vége megrongálódott.
Helyreállítás szükséges! A Kölcsey utca melletti árokszakasz rendezett.

Malom árok, Kölcsey utca feletti rendezett szakasz
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Malom árok, rendezetlen szakasz, kicsit feljebb

A Szilas patak környezetében a vízgyőjtıhöz tartozik a Vereckei és a Völgy utca környezete.
Jelenleg az útárkok a Kápolna utca vonaláig vannak kiépítve, ahonnan a víz a patakba
gravitál. Javasoljuk az árkok összefogását és a Kápolna utcán árokkal történı bevezetését a
Malom árokba. A bevezetés elé hordalékfogó mőtárgyat kell építeni.

VI. a Határ úti árok vízgyőjtı területe
A Határ út mentén a Hollandia lakópark építése során a vízelvezetı burkolt árok kiépült.
A területen az árkok megfelelı vízelvezetést biztosítanak.
A Határ úti árokba köt be a Homok dőlı útnál lévı D 80 cm átmérıjő áteresz. Az áteresz
alkalmas az 1% valószínőségő vízhozamok szállítására. Az áteresz ki és befolyási oldalát
nemrég átépítették, a befolyási oldalon új víznyelı akna épült.

Homok dőlı, HÉV alatti áteresz, befolyási oldal, új építéső

víznyelı akna
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Balczó István utca, nemrég elkészült burkolt árok

Balczó István utca, felsı szakasz, gyephézagos burkolat

3.2.3.  Jelenleg folyó munkák:

2021. tavaszán három helyszínen kezdıdtek vízrendezési munkák:

− Vis Mayor támogatás keretében a Malom utca – Rózsa patak (94 hrsz.): 24 fm hosszon
medertakarítás, patakmeder helyreállítás, GABION támfal kialakítás

− Szintén Vis Mayor támogatás keretében a Malom árok (352/105 hrsz): 60 fm szakaszon
medertakarítás, burkolás.

− A Raktár körút mentán húzódó nyílt árok Auchan beruházásában történı átalakítása fedett
csapadékvíz-elvezetı csatornává.
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4. A TELEPÜLÉSI HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS FELADATAI

A helyi vízkárelhárítás a helyi vízkárok kialakulását követı intézkedések sorozata a kár
mértékének csökkentése érdekében.
A helyi vízkárelhárítás mőszaki feladatai:
1/ felkészülés a védekezésre
2/ a védekezés
3/ a védekezés megszőnését követı intézkedések

4.1. Felkészülés a védekezésre

A sikeres védekezés elsırendő feltétele a prevenció ( megelızés). Védképes állapotban kell
fenntartani a belterület vízelvezetı mőtárgyait. ( árkok, átereszek tisztán tartása )

4.2. A védképes állapot fenntartása

A belterületi vízelvezetı mőveken éves rendszeres fenntartással (karbantartással) biztosítani
kell a csapadékvíz kiöntés-mentes levezetését. A medrekbıl el kell távolítani a lefolyást gátló
növényzetet (fákat, cserjéket, vízi növényzetet ), az uszadékot, a belekerült hulladékot. A
nagyobb károk megelızése érdekében rendszeresen gondoskodni kell a mőtárgyak, árok-
rézsük hibáinak kijavításáról.

A belterületi vízrendezés zavartalan biztosítása érdekében az egész településen minden évben
legalább egyszer – lehetıleg ısszel – ellenırzést kell végezni, és a megállapított
hiányosságokat, vagy szabálytalanságokat sürgısen meg kell szüntetni.
Az ellenırzés során célszerő a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat
is figyelemmel kísérni (mővelési ág, változás, erdıirtás stb.), a mély fekvéső beépített
területek talajvízszint változását feltárni.

4.3. Védekezés

A védekezés elrendeléséért, irányításáért a település polgármestere, mint védelemvezetı egy
személyben felelıs.
A védelemvezetı köteles megkezdeni a tényleges védekezést, amint ennek szükségessége
felmerül.

A védelemvezetı feladatai

A védelemvezetı feladata a védekezés során:
- a helyi vízkárelhárítás mőszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a

területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal és Vízgazdálkodási Társulattal
rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia;

- tájékozódás a várható hidro-meteorológiai helyzetrıl;
- a védmővek állapotának állandó megfigyelése és a káros jelenségek rögzítése;
- a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetrıl és a várható

intézkedésekrıl;
- a védekezéshez szükséges munkaerı mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása,

utánpótlása;
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- a védekezésben részt vevık munkájának irányítása, foglalkoztatása, elláttatása,
nyilvántartatása;

- a vizek lehetséges legkevesebb kártétellel történı levezetéséhez szükséges
valamennyi mőszaki intézkedés elrendelése, végrehajtatása és ellenırzése;

- a jég okozta vízkárveszély elhárításával kapcsolatos feladatok megszervezése;
- a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a

védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek,
felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartatása,

- ha a meglévı anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés ellátásához nem
elegendık, kiegészítésüket kérni a Vízügyi Igazgatóságtól;

- a lakók, továbbá a berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállíttatása a
veszélyeztetett épületekbıl és létesítményekbıl, és az erre a célra kijelölt
épületekben való elhelyezése;

- ha a védelemvezetı helybeli szakemberrel nem tudja a mőszaki irányítást ellátni,
kérheti a Vízügyi Igazgatóságtól mőszaki tanácsadó kirendelését a védekezés
mőszaki irányítására.

Az Önkormányzat székhelyén ( Polgármesteri Hivatal ) a védekezés idején mőszaki ügyeletet
kell tartani.
Az ügyeleten naplót kell vezetni, amelybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a
velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

A védekezés fokozatai

A védekezés során a veszélyhelyzettıl függıen fokozatok rendelhetık el. A helyi
vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezetı állapítja meg, és a
fokozatnak megfelelıen rendeli el az ügyeleti szolgálatot.

I. fokozatú készenlét (kisebb védekezés)

A védelemvezetı akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz levezetı árkai kb. 80%-os
telitettséget mutatnak, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvéső
településrészeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezıtlen belvízi helyzet várható.

II. fokozatú készenlét ( fokozott védekezés )

A védelemvezetı akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-
elvezetı csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és meteorológiai
elırejelzés alapján további csapadék - ami a belvízképzıdést fokozza – várható.

III. fokozatú készenlét ( rendkívüli védekezés )

a védelemvezetı akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvéső területek, utcák, pincék víz alá
kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

A helyi vízkárelhárításról naplót kell vezetni, abban rögzíteni kell a készenlét elrendelésének
idıpontját, a végzett munkákat és részletes leírásukat.
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Az önkormányzat helyi vízkár-elhárítási feladatait elsısorban helyi erıkkel oldja meg. A
helyi szakmai, technikai lehetıségeket meghaladó igényő védekezés esetén a területileg
illetékes Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatósághoz, valamint az illetékes Vízgazdálkodási
Társulathoz fordulhat.

Amennyiben a védekezés során kitelepítés válik szükségessé, a lakosságot az alábbi
létesítményekben lehet elhelyezni:
− Simándy József Általános Iskola
− Kistarcsai Mővelıdési és Sportközpont
− Csigaház

Védekezésnél felhasználható anyagok, gépek:
Lásd a 8. sz. mellékletben

További eszközök, felszerelések tárolásának helye:
Lásd a 8. sz. mellékletben

A készültség elrendelésérıl, illetıleg megszőntetésérıl a védelemvezetınek értesítenie kell a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

4.4. A védekezés megszőnését követı intézkedések

A védelemvezetı köteles gondoskodni:
- a víznek a vízfolyásba való visszavezetésérıl, az elvezetı rendszer

terhelhetıségének figyelembevételével,
- a szükséges intézkedések megtételérıl, a védekezés célját szolgáló mővek (töltések,

árkok, mőtárgyak) sürgıs helyreállítása érdekében
- a védekezési anyagok, eszközök, felszerelések összegyőjtésérıl, visszaadásáról a

tulajdonosoknak, illetve pótlásáról
- az épületkárok felmérésérıl

A készültség megszőntetését követı 30 napon belül összefoglaló jelentést szükséges készíteni
a képviselı-testület számára a védekezési tevékenységrıl. A jelentés elemzi a helyi vízkár-
elhárítási készültséget kiváltó okokat, a védekezés folyamán megtett intézkedések
eredményeit, a mőveken végzett munkálatokat, a jelentkezı károk mértékét.
Az összefoglaló jelentés tartalmi követelménye:

 1. Meteorológiai helyzet
 2. Hidrológiai helyzet
 3. Készültségi adatok (táblázatos formában mellékelve)
 4. A védekezés részletes ismertetése
 5. Mentés-kiürítés
 6. Anyagfelhasználás (napi bontásban)
 7. Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban)
 8. Létszámkimutatás (napi bontásban)
 9. A védekezés becsült költségei (napi bontásban)
 10. Elöntések észlelése, bejelentése
 11. Védekezési tapasztalatok, javaslatok
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Az összefoglaló jelentésnek – a fentieken túl – ki kell térnie arra, hogy milyen
tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján
mely területeken kell további mőszaki tevékenységet – fejlesztést, fenntartást – folytatni a
hatékonyabb vízelvezetés érdekében.
Az értékelésbıl egy-egy példányt meg kell küldeni az illetékes Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóságnak, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Pest Megyei
Védelmi Bizottságnak.

4.5. Logisztikai feladatok

A védelemvezetı a Riasztási terv szerint vonja be a személyeket és a közerıket a védelmi
feladatok elvégzésébe.
A riasztás telefonon, mobiltelefonon történik, a védelemvezetı által elrendelt sorrendben. A
további riasztásra, tájékoztatásra jogosultak körét a polgármester, mint védelemvezetı jelöli
ki.
A kárelhárítás feladatinak összehangolása és ellátása érdekében a polgármester, mint
védelemvezetı ad hoc bizottságokat hozhat létre. E munkabizottságok feladatai a lakosság
tájékoztatása, a védelmi munkákhoz szükséges anyagok átvétele, elosztása, megfelelı

tárolása, a munkaerı-váltás, pihentetés megoldása, az újonnan érkezık eligazítása.
A védelemvezetı, a védekezésben közremőködı személyek, felelısök, valamint az
esetlegesen kijelölt munkabizottság helyzetértékelést tart. A helyzetértékelés ki kell, hogy
térjen a veszélyben lévı és a várhatóan veszélyeztetett terület nagyságára, lakóházak, illetve
egyéb építmény veszélyeztetésére, az esetleges veszteségek meghatározására (személyi
sérülések, anyagi kár, közmőhálózatok romosodása, közutak, hidak sérülései ), valamint a
településen ténylegesen és azonnal rendelkezésre álló mentıerı és polgári védelmi
szolgálatba beosztott állomány számát.
A logisztikai csoport ( védelemvezetı, munkabizottság, riasztási terv szerinti védekezésbe
bevont személyek, felelısök ) központi eligazító helye a Polgármesteri Hivatal.
A védelemvezetı a védekezés megkezdésekor értesíti a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Bizottságot és annak végrehajtó szervét. A védekezés megszőnését követıen az
utómunkálatok befejezésekor ismét tájékoztatja a katasztrófavédelmi szerveket.

4.6. Monitoring

A hatékony védekezés a belvizek kártételei ellen mindenekelıtt a megfigyelés, a rendszeres
ellenırzés. A település vízelvezetı árkainak, hídjainak, átereszeinek állapotát rendszeresen
kell figyelni, s a mőszaki szinten tartást elvégezni és az érintett lakossággal elvégeztetni.

A monitoring rendszer alkalmazása mellett még a belvíz-kialakulás is nagymértékben
megelızhetı.
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5. Címek, telefonszámok

Területileg illetékes Vízügyi szervezet, hatóság:

A területileg illetékes vízügyi igazgatóság a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(KDV-VIZIG). Az Igazgatóság a község közigazgatási területén nem rendelkezik
védmővekkel. A védekezés sikeres végrehajtásához szükség esetén az Igazgatóság szakmai
segítséget nyújt, illetve a rendelkezésre álló készletek függvényében védelmi anyagot vagy
felszerelést biztosít. A KDV-VIZIG:

− igazgatója (védelemvezetıje) Szilágyi Attila
− címe 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
− elérhetısége békeidıben telefonszám: +36 1/477-3500

fax szám: +36 1/477-3519
e-mail címe: titkarsag@kdvvizig.hu

− munkaidın túli ügyelet mobilszáma: +36 (30)/334-1909

− védekezés idején a központi ügyelet tel/fax száma: +36 1/477-3502
e-mail címe: arviz@kdvvizig.hu

− az Igazgatóság területi szakaszmérnöksége a II. Szakaszmérnökség (2660 Balassagyarmat,
Kóvári út 22.),

− vezetıje: Taliga Péter Krisztián (+36 30/730-3189).

A területen mőködı vízgazdálkodási társulat a Gödöllı-Vác Térségi Környezetvédelmi,
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat:

− igazgatója (védelemvezetıje): Óvári László
− címe: 2132 Göd, Délibáb u.
− levelezési cím: 2132 Göd, Pf. 65.
− telefonszáma: +36 27/ 330-865
− mobilszáma: +36 20/ 377-2302
− e-mail címe: vgtgod@tir.hu

Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

− Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Fıügyelet (24 órás)
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Tel.: +36 1/ 469-4104,

Vagy:
806-1/441-10009 - Belügyminisztériumi számon kell kérni az eddig ismert mellékeket.
E-mail: pestmki@katved.gov.hu,  pest.ugyelet@katbed.gov.hu

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gödöllı Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
− vezetıje: Ürmösi Károly tőzoltó alezredes
− telefonszám: +36 28/528 700
− E-mail cím: godollo.kk@katved.gov.hu
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− Székhely: 2100 Gödöllı, Szabadság út 28.

Pest Megyei rendır-fıkapitányság
− címe: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
− telefonszáma: +36 1/443-5100

Gödöllı Rendırkapitányság
− címe: 2100 Gödöllı, Petıfi S. u. 6-10.
− telefonszáma: +36 28/524-601

Területileg illetékes Tőzoltóság:
(egyben a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi kirendeltsége is)
Gödöllı, Szabadság út 28.
Tel: +36 28/ 528 700

További címek, elérhetıségek a „Településen megalakított helyi rendeltetéső polgári védelmi
szervezetek megalakítási terve” c. mellékletben találhatóak.
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6. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

− 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról;
− 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról (Vgtv.);
− 232/1996. (XII. 26) Kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól;
− 10/1997. (VII. 17) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésrıl;
− 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mőszaki szabályokról;
− 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;
− 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról;

− 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról;

− 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelızésének és
elhárításának rendjérıl;

− 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;
− 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról;

Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggı joganyagok

− 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról;

− 1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a
tőzoltóságról;

− 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendjérıl;

− 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról;

− 62/2011. (XII. 23.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól;
− 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
módosításáról;

− 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történı besorolásáról.

− 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelızésének és
elhárításának rendjérıl;

− Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok

− 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél
foglalkoztatottak járandóságáról;

− 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól;
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7. KÖTELEZİ DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELİÍRÁSOK

Védelmi napló

A védekezési. fokozat elrendelését követıen kötelezı vezetni. A vezetésének általános
szabályai a csatolt dokumentumminta 5. melléklete tartalmazza.

Ár és belvízvédelmi mővek éves felülvizsgálati jegyzıkönyve

Az önkormányzati kezelésben lévı ár és belvízvédelmi létesítmények állapotát évenként
legalább egyszer (ısszel), valamint minden nagyobb csapadék levonulását követıen felül
kell vizsgálni. A vizsgálatról jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmi
felépítését a dokumentumminta 8. melléklete tartalmazza.

Összefoglaló jelentés

A készültség megszüntetését követıen összefoglaló jelentést szükséges készíteni a
védekezési munkákról a befejezéstıl számított 14 nap alatt, a képviselı testület számára.
A jelentésben elemezni kell a helyi víz kárelhárítási készültséget kiváltó okokat, a
védekezés folyamán megtett intézkedések eredményeit, a mőveken végzett munkálatokat,
a jelentkezı károk mértékét. Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen
tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján
mely területeken kell további mőszaki tevékenységet - fejlesztést, fenntartást - folytatni a
hatékonyabb vízelvezetés, a vízkárok megelızése érdekében. Az értékelés egy példányát a
területileg illetékes vízügyi igazgatóság részére is meg kell küldeni.

Települési Vízkár-elhárítási Terv:

A védelmi terv aktualizálását a vízkár-elhárítási idıszak után szükségszerően és az
idıközben történt fejlesztések –amelyek hatással vannak a vizek lefolyására-
(infrastruktúra kiépítése, út, autópálya, depónia, töltés, tározó, stb.) befejezését követıen
el kell végezni és a jogszabályban meghatározottak alapján évente felül kell vizsgálni.

Gazdasági Bizonylatok:

Az elrendelt készültségi fokozatok alatt a védekezési beavatkozásokkal
összefüggésben felmerülı gazdasági dokumentumokat, bizonylatokat különös
gondossággal kell elkészíteni és összegyőjteni a késıbbi elszámolás és a szükséges
támogatások, VIS MAIOR kárigények jogszerő alátámasztása érdekében,
összhangban a 7. sz. mellékletben leírtakkal.

Készült: Budakeszi, 2021. május hó

Készítette: ………………………
Pál János
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