
1. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       …………………………………

Tárgy: Árvízvédelmi készültség elrendelése

Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A csapadékos idıjárási viszonyokra, valamint a veszélybe került épületek közelében kialakult
helyzetre való tekintettel

20………év ………………………………hó  ………napján …………… órától

…… fokú árvízvédelmi készültséget

rendelek el, a vizek kártételeirıl szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet 13. § (1)
bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.
A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal tart ügyeletet (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.). A védelemvezetı a …………………….. telefonszámon érhetı el.
A védekezés szempontjából jelentıs eseményekrıl naplót kell vezetni.
Ezen határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 72. § (4) bekezdése lapaján, ellenérdekő ügyfél hiányában
egyszerősített formában, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellızésével, indokolás nélkül
hoztam meg.

Határozatról értesítést kap:

1. Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Kistarcsa Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. KDV-VIZIG mőszaki ügyelete
4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. ÁNTSZ területileg illetékes szerve
6. Irattár

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

……………………………………
polgármester



2. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       …………………………………

Tárgy: Belvízvédelmi készültség elrendelése

Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A csapadékos idıjárási viszonyokra, valamint a veszélybe került épületek közelében kialakult
helyzetre való tekintettel

20………év ………………………………hó  ………napján …………… órától

…… fokú belvízvédelmi készültséget

rendelek el, a vizek kártételeirıl szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet 13. § (1)
bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal tart ügyeletet (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.)A védelemvezetı a ……………………………… telefonszámon érhetı el.
A védekezés szempontjából jelentıs eseményekrıl naplót kell vezetni.
Ezen határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 72. § (4) bekezdése lapaján, ellenérdekő ügyfél hiányában
egyszerősített formában, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellızésével, indokolás nélkül
hoztam meg.

Határozatról értesítést kap:

1. Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Kistarcsa Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. KDV-VIZIG mőszaki ügyelete
4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. ÁNTSZ területileg illetékes szerve
6. Irattár

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

………………………
           polgármester



3. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       …………………………………

Tárgy: Árvízvédelmi készültség megszüntetése

Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A vizek kártételeirıl szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti
jogkörömben eljárva, Kistarcsa Város belterületére vonatkozóan a

20……év ……………………hó  ………napján …………… órától érvényben lévı

…… fokú árvízvédelmi készültséget

MEGSZÜNTETEM

A megszüntetés indokai:

1. A készültség ideje alatt a korábban felgyülemlett nagy mennyiségő csapadékvíz
levezetése megtörtént,

2. Az árvízvédekezési készültség fenntartása a kedvezı idıjárásra való tekintettel nem
indokolt.

Ezen határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 72. § (4) bekezdése lapaján, ellenérdekő ügyfél hiányában
egyszerősített formában, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellızésével hoztam meg.

Határozatról értesítést kap:

1. Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Kistarcsa Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. KDV-VIZIG mőszaki ügyelete
4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. ÁNTSZ területileg illetékes szerve
6. Irattár

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

…………………………
           polgármester



4. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       …………………………………

Tárgy: Belvízvédelmi készültség megszüntetése

Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A vizek kártételeirıl szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti
jogkörömben eljárva, Letkés Község belterületére vonatkozóan a

20………év ………………………………hó  ………napján …………… órától érvényben
lévı

…… fokú belvízvédelmi készültséget

MEGSZÜNTETEM

A megszüntetés indokai:

1. A készültség ideje alatt a korábban felgyülemlett nagy mennyiségő csapadékvíz
levezetése megtörtént,

2. A belvízvédekezési készültség fenntartása a kedvezı idıjárásra való tekintettel nem
indokolt.

Ezen határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 72. § (4) bekezdése lapaján, ellenérdekő ügyfél hiányában
egyszerősített formában, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellızésével hoztam meg.

Határozatról értesítést kap:

1. Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke
2. Kistarcsa Helyi Védelmi Bizottság elnöke
3. KDV-VIZIG mőszaki ügyelete
4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. ÁNTSZ területileg illetékes szerve
6. Irattár

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

…………………………
           polgármester



5. sz. melléklet

Védekezési napló – napi jelentés
A védekezés napja: 20…, ……hó……nap

Polgármesteri hivatal
Kistarcsa

Védekezésben résztvevık
Létszám Technikai eszközök

Önkorm Közerı Honv. Rendır Polg.ır Tőzoltó Polg.véd Vízügyi
Közúti
jármő

Munka-
gép

Szivaty-
tyú

Vill.
Ber.

Egyéb

Elrendelt
készültségi
fokozat:

Elrendelés
idıpontja: Veszélyez-

tetett lakó-
ép. (db)

Elöntött
terület
(ha)

Lakhatat-lan
épület
(db)

Kiköltöz-
tetett
lakosság
(fı)

Szükség
elhelye-
zésben
(fı)

Elmúlt 24 órában keletkezett károk:

homok-
zsák

homok kı fólia fáklya egyéb

A településen végzett munka leírása:
Felhasznált
anyagok:

Költségbecslés:

A jelentés elküldése naponta 07:30 óráig
KDV-VIZIG ügyelet: fax: (1) 477-3502
Pest M-i Katasztrófavédelmi Ig.: fax: (1) 469-4105

Kelt:

Polgármester
Ph.



6. sz. melléklet

Közerı (polgári erı) mozgósítási terv

ElérhetıségFsz. Név Beosztás Lakcím
Telefon Szolgálati hely

Megjegyzés



7. sz. melléklet

Közerı (polgári erı) kiállítási terv

Kézi szerszámokkal Anyagszállításra alkalmas A község területén állandó telephellyel
bíró

Közerı
felett

rendelkezni
jogosult

neve,
szolgálati
beosztása

Brigádok
száma (db)

Brigádvezetık
neve, lakcíme

Brigádok
száma

Brigádvezetık
neve, lakcíme

Szivattyúgép
kezelı

személyek
neve és
lakcíme

Kiállításra
köteles

szerv, cég,
személy

Gépjármő
megnevezése,

forgalmi
rendszáma

Gépjármő
teherbíró
képessége
(tonna)

Megjegyzés



Közerı kiállítási név- és címlista

Riasztó szolgálat:
ssz. Név Beosztás Lakcím Telefonszám
1
2
3

Árvízvédelmi csoport:
ssz. Név Beosztás Lakcím Telefonszám
1
2
3
4
5

Mőszaki-mentı kézi részleg:
ssz. Név Beosztás Lakcím Telefonszám
1
2
3
4
5
6



8. sz. melléklet

Védekezési anyagok
Védelmi anyagok, eszközök
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9. sz. melléklet

Kiürítési és mentési terv

Kiürítendı Rendelkezésre álló
jármő

Szükséges
idegen jármő

Befogadó Elhelyezés Élelmezés
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10. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       …………………………………
Tárgy: Kitelepítés és kiürítés elrendelése
Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A Megyei Védelmi Bizottság (elnökének) ……………………… számú határozata alapján a
kialakult rendkívüli árvízi (belvíz, káros vízszennyezés) helyzetre tekintettel elrendelem a
lakosság kitelepítését és a település (vagy a veszélyeztetett rész) kiürítését.

A kitelepítés kezdete:  20………év …………………………… hó ……… nap …………. óra.
A kitelepítés gyülekezési körlete: …………………………………………………………
A kitelepítés eszköze: …………………………………………………………………………..
A kitelepítés sorrendje: élıerı, ezen belül gyermekek betegek, idısek, közintézmények,
állatállomány, üzemek, termelıegységek, vagyontárgyak.

A kitelepítésért felelısök megnevezése: …………………………………………………… 

……………………………………………………
……………………………………………………

A kitelepítés végrehajtása: kitelepítési terv szerint. Elrendelem a határozat azonnali
végrehajtását. A határozatban foglalt kötelezettség kiterjed a település minden lakosára (kivéve a
védekezésben részt vevı személyeket). Elrendelem a kitelepítési határozat közhírré tételét és
minden helyi lakos részére történı átadását.

A határozat ellen fellebbezni nem lehet.

I n d o k o l á s

A bekövetkezett rendkívüli természeti katasztrófa veszélyezteti a település lakosságát, az
állatállományt, az itt mőködı közintézményeket, termelı üzemeket. Az árvízi (belvíz, káros
vízszennyezés) védekezés során tett eddigi megelızı intézkedések jelenleg már nem garantálják a
település biztonságát, így a kitelepítés elkerülhetetlen annak ellenére, hogy a védekezést nagy
erıkkel folytatjuk.

Fentiek alapján elfogadtam a ……………………………. Megyei Védelmi Bizottság
(elnökének) határozatát, és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság védelemvezetıjének
javaslatát, és elrendelem a teljes (részleges) kitelepítést.

Határozatomat a katasztrófavédelemrıl szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 16. §-a alapján hoztam
meg.

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

……………………………
    polgármester



11. sz. melléklet

Juhász István
Kistarcsa Város Polgármesterétıl
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Tel/Fax.: +36 (28) 470-711
Mail: hivatal@kistarcsa.hu

Ikt. sz.:       ………………………………… Tárgy: Visszatelepítés elrendelése
Ügyintézı: …………………………………

HATÁROZAT

A Megyei Védelmi Bizottság (elnökének) ……………………… számú határozata alapján a
kialakult rendkívüli árvízi (belvíz, káros vízszennyezés) helyzet megszőnésére tekintettel
elrendelem a lakosság visszatelepítését.

A visszatelepítés kezdete:  20………év ………………………………… hó ……… nap
…………. óra.
A visszatelepítés gyülekezési körlete: …………………………………………………………
A visszatelepítés eszköze: …………………………………………………………………………..

A visszatelepítés felelısök megnevezése: …………………………………………………… 

……………………………………………………
……………………………………………………

A visszatelepítés végrehajtása: visszatelepítési terv szerint. Elrendelem a visszatelepítési
határozat közhírré tételét.

A határozat ellen fellebbezni nem lehet.

I n d o k o l á s

A bekövetkezett rendkívüli természeti katasztrófa (árvíz, belvíz, káros vízszennyezés) elhárult,
a kitelepítés indoka megszőnt. A visszatelepítéssel a lakosságot, az állatállományt, a
közintézményeket és a termelı üzemeket veszély már nem fenyegeti, ezért a kitelepítés további
fenntartására nincs szükség.

Határozatomat a katasztrófavédelemrıl szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 16. §-a alapján
hoztam meg.

Kistarcsa, 20………év  ……………………………… hó  ……… nap

……………………………
    polgármester





12. sz. melléklet

Vízkár felmérési adatlap
a belterületi személyi tulajdonú

építményekben keletkezett károkról

I.
1. A kárt szenvedett építmény címe: utca ......................................sz. .................. hrsz. ...........
2. A tulajdonos neve:

...............................................................................................................................
3. Károsodás idıpontja: .................. év ......................... hó .................nap
4. Rendelkezik-e biztosítással: igen nem

II.

1. Az építményt: árvízkár érte belvízkár érte
2. Az építmény: megsemmisült (összedılt) károsodott: súlyosan

kisebb mértékben
3. Az építménykár rövid mőszaki ismertetése:

a.) az építmény szintszáma: ................
b.) alápincézett-e: igen nem
c.) a fıbb szerkezeti elemek:

alapozás

anyaga: nincs alap; tégla; beton; egyéb:
.........................................................................
a kár jellege: süllyedés; repedés; kifordulás; egyéb: ...........................................................

falazat

anyaga: vályogtégla; vert vagy döngölt fal; tégla; egyéb: ........................................
a kár jellege: repedés; kidılés; omlás; átázás; egyéb: ..........................................................

födém

anyaga: fagerendás vb gerenda + béléstest acélgerendás; monolit vasbeton
egyéb:

.............................................................................................................................
a kár jellege: repedés; vakolat leszakadás; szerkezetbomlás; egyéb: .

..........................................................................................................................
..................

tetıszerkezet

anyaga: fa; egyéb:
........................................................................................................................
a kár jellege: meghajlás; roskadás; beszakadás; egyéb: .......................................................



héjazat

anyaga: nád; cserép; betoncserép; pala; egyéb: ............................................................
a kár jellege: beszakadás; egyéb:

...................................................................................................

4. Az építménykár becsült értéke: ...................................................... Ft.

5. Az építmény - az elızetes állapotfelmérés alapján - helyreállítható:
igen nem

6. A helyreállítás, újjáépítés várható becsült költsége: ...................................................... Ft.

III.

Az építmény rendelkezik-e építési (fennmaradási) engedéllyel:
igen nem

IV.

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a határidı elmulasztása, valótlan adatközlés esetén a támogatásból nem
részesülök.

Kistarcsa, 20.......... év ...................................................... hó ............ nap

………………………………………… …………………………………………
igénylı igénylı házastársa

Ellenırzés:

Kistarcsa, 20.......... év ...................................................... hó ............ nap

…………………………………………
ellenırizte



13. sz. melléklet

FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZÕKÖNYV
(MINTA)

Készült:

Tárgy: Kistarcsa Város önkormányzat ár- és belvízvédelmi mőveinek    ………….
évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

Név Cím Beosztás

A felülvizsgálat megállapításai a következık:

1. A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévı belvízvédelmi
létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendı ide az
önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett
csatorna):

Belterületet mentesítı belvízvédelmi mővek
Hossza
(m)

Állapota
(jó,
megfelelı,
felújítandó)

Kaszált-
ság
(%)

Feliszapoló-
dottság
(tól -ig, cm)

Darab-
szám
/térfogat

Kiépített
ség* (%)

Zárt csatorna (nem áteresz): - -
Nyílt, hagyományos
lapburkolattal
rendelkezõ csatorna:

- -

Nyílt, korszerû elõregyártott
vasbeton
elemmel burkolt csatorna:
Nyílt földmedrû csatorna: -
Folyóka: - -
Szikkasztó árok: -

-

Csatorna mindösszesen: - - - -
Záportározó: - -
Szivattyúállás: - - -

-

* kiépítettség ��meglévõ vízelvezetõ létesítmények hossza / szükséges vízelvezetõ létesítmények hossza) x 100



Külterületet mentesítı belvízvédelmi mővek
Hossza
(m)

Állapota
(jó,
megfelelı,
felújítandó)

Kaszált-
ság
(%)

Feliszapoló-
dottság
(tól -ig, cm)

Darab-
szám
/térfogat

Kiépített
ség* (%)

Zárt csatorna (nem áteresz): - -
Nyílt, hagyományos
lapburkolattal
rendelkezõ csatorna:

- -

Nyílt, korszerû elõregyártott
vasbeton
elemmel burkolt csatorna:
Nyílt földmedrû csatorna: -
Folyóka: - -
Szikkasztó árok: -

-

Csatorna mindösszesen: - - - -
Záportározó: - -
Szivattyúállás: - - -

-

Szöveges értékelés:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Az önkormányzati kezelésben lévõ árvízvédelmi létesítmények állapota

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévõ II. rendû árvízvédelmi
töltések, mûtárgyak állapota:

�töltések hossza: ………………………. (km)
�töltések kaszáltsága: ………………………. (%)
�mőtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelı, felújítandó): . .……………………..
�kiépítettség: ………………………. (%)

3. Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek:

Védelmi terv és szervezet:

�A település rendelkezik-e védelmi tervvel: igen - nem

�Védelmi terv elkészítése folyamatban van: igen - nem

�A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. A
védelmi terv aktualizálva van-e: igen - nem



3.1 A közerı mozgósítási és kiállítási tervében szereplı fontosabb adatok:

�Létszám: …………………. fı

�Brigádok száma: …………………. db

�Védelmi eszközök, fıbb anyagok, felszerelések felsorolása:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

�Védekezésnél igénybe vehetı gépek típusa - darabszáma, szivattyúk típusa - darabszáma:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

�Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezı belterületi vízrendezési
terve?

nincs - van (a terv összesen ……….. csatorna km-re vonatkozik)

�Fejlesztési és fenntartási munkák:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Megjegyzések, észrevételek:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



14. sz. melléklet

FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ
AZ ÁRVÍZZEL ÉS BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TELEPÜLÉSE KEN

A fertızések és járványos megbetegedések elkerülése végett:

1. Csak ellenırzött ivóvizet igyanak!

2. A saláta- és zöldségféléket csak alapos mosás és fızés után fogyasszák!

3. Alaposan átfızött illetve sütött ételeket, vagy konzerveket egyenek!

4. Hasmenéses panaszok esetén AZONNAL forduljanak háziorvosukhoz!

5. Az esetleges kitelepítésre felkészülve SÜRGİSSÉGI csomagot állítsanak
össze maguknak, melyben legyen:
- egy váltás ruha
- tisztálkodási szerek
- állandóan szedett gyógyszerek
- csecsemık részére tápszer, ruházat, pelenka

kistérségi tisztifıorvos


