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Rendelkező nyilatkozat

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egyes
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek kártételei elleni
védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, az árvíz- és a
belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet és a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján a
belvízvédelmi kárelhárítási tevékenységet az alábbi terv szerint szabályozom, alkalmazását
elrendelem.

Battonya, 2019.02.18.

………………………………
Marjai János
Védelemvezető
(polgármester)

Az ATIVIZIG által jóváhagyott terveket (a jóváhagyást követő 15 napon belül) az alábbi
helyeken kell elhelyezni:
-

Polgármesteri Hivatal (a Települési Veszélyelhárítási Terv mellékleteként)

-

ATIVIZIG Szakaszvédelmi Központ (papír alapon és beszkennelve)

-

ATIVIZIG Központi Ügyelete
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1. Alapozó munkarész

1. A VÉDELMI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPOZÓ
MUNKARÉSZEI
Készült a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozata által
kidolgozott Módszertani segédlet a települési vízkár-elhárítási tervek készítése (2015. április)
című segédlet alapján.

1.1.

A település általános jellemzői

Település történelmi fejlődése, meglévő állapot leírása, jellemzése, a település elhelyezkedése,
rövid bemutatása (közigazgatás, ipar, mezőgazdaság, legfontosabb KSH adatok, stb.)
Battonya város Békés megye déli, dél-keleti területén, a román határ mellett terül el.
A településen főképp a mezőgazdaság fejlett, az ipari, kereskedelmi és turisztikai
tevékenység nem számottevő.
Általános adatok
(forrás: takarnet.hu)

Lakosság
Lakosok száma:

5960 fő

Közigazgatási területen található ingatlanok
Belterületi ingatlanok:

4733 db földrészlet 851 ha területen.

Külterületi ingatlanok:

3587 db földrészlet 13720 ha területen

Település földrajzi elhelyezkedése, jellemző magassági viszonyai
A város az Alföld dél-keleti peremén fekszik, amely domborzati adottságaira jellemző,
hogy jelentős szintkülönbségek csak nagy távolságok magasságának összehasonlításakor
jelentkeznek. A területet természetes érvonulatok szabdalják.
A belterület domborzati változásaira jellemző, hogy a terület a 101,50 és 99,30 m B.f.
tengerszint feletti magasságok között változik. A terület tehát síknak mondható. A belterület
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legmélyebb része a település DNy-i része, a Rózsa, Állomás és Május 1. utcákkal határolt
területe.
Éghajlat
A mérsékelt kontinentális éghajlat a meghatározó a szárazföldi hatások túlsúlyával.
Évi középhőmérséklete 10 C felett van.
Az uralkodó szélirány észak-keleti és dél-nyugati.
A légnyomás átlagos kialakulása tavaszi és nyári hónapokban 1002,7 mBar körül van,
ősszel és télen 1006,7 mBar fölé emelkedik.
Környező településekkel kapcsolatos viszony
Battonya szomszédos települései Mezőhegyes, Mezőkovácsháza és Dombegyház.
Főbb kiépített infrastruktúrák (út-vasút, intézményi hálózat, ipari-mezőgazdasági
létesítmények, közművek stb.)
Mezőhegyessel és Dombegyházzal a 4444. út köti össze a várost. A 4444. úton
Dombegyház irányában egészen Gyuláig el lehet jutni. Mezőkovácsházával a 4443. út köti
össze Battonyát, a román határig pedig a 4455. út vezet (Turnu a szomszédos román város).
Battonyán vasúti közlekedés is van, itt található a 125. sz. vasútvonal (Mezőtúr-OrosházaMezőhegyes-Battonya) végállomása.
Közmű, infrastruktúra
A közműhálózat viszonylag jól kiépített, kivéve a szennyvízcsatorna-hálózatot. A
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését 2017 őszén kezdték meg, a tervek szerint 2020
februárjában fejeződnek be a munkálatok.
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A település vízrajzi leírása, természetföldrajzi és

hidrometeorológiai jellemzői
1.2.1.

A vízgyűjtő általános jellemzése

A vízgyűjtő nagysága, alaki adatai
A közigazgatási terület az ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnöksége által kezelt
11.07. számú Sámson–Élővízi belvízvédelmi szakaszhoz tartozik.
A közigazgatási terület Ny-i része a 81. számú Élővíz belvízrendszer, azon belül a 81/1.
számú Élővizi belvízöblözet része. Ezen a területen a fő befogadó az ATIVIZIG kezelésében
lévő, állami tulajdonú Élővíz csatorna, mely Mezőhegyes irányába vezeti le a belvizet, majd
Nagylaknál a Marosba torkollik.
A közigazgatás többi része a 80. számú Sámsoni belvízrendszerhez tartozik, azon belül a
K-i rész a 80/7. számú Cigányka-éri belvízöblözet, a belterület és a külterület többi része
(Ény-Dk irányban, és a külterület É-i része) a 80/6. számú Királyhegyesi-Száraz-éri
belvízöblözet része. A külterület É-i részén egy kis terület a 80/5. Kutas-éri belvízöblözethez
tartozik.
A Királyhegyesi-Száraz-éri belvízöblözet fő befogadója az ATIVIZIG kezelésében lévő,
állami tulajdonú Királyhegyesi-Száraz-ér, mely a belvizet a Sámson-Apátfalvi-Száraz-érbe,
majd onnan a Marosba vezeti le.
A Cigányka-éri belvízöblözet fő befogadója az ATIVIZIG kezelésében lévő, állami
tulajdonú Cigányka-ér, mely befogadója a Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatorna.
A külterületen jelentős számú belvízelvezető csatorna található, melyek részletezése a
későbbiekben történik meg.
A belterület közelében két, ATIVIZIG kezelésében lévő, állami tulajdonú belvízelvezető
csatorna húzódik, melyek befogadóként jöhetnek számításba a belterületen összegyülekező
csapadékvíz, belvíz elvezetésekor. A legfontosabb a várost DK – ÉNy-i irányban keresztező
Királyhegyesi–Száraz-ér. A másik csatorna a belterület ÉNy-i szélén a Királyhegyesi –
Száraz-érből leágazó Élővíz csatorna. Ezeken kívül a belterület Ék-i részéről a belvíz a BN. 6.
oldalágcsatornán keresztül, a Battonyai-Nagy csatornán át a Cigányka-érbe kerül levezetésre.
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A közigazgatási terület síkvidéki jellegű, emiatt a káros vizek levonulása lassú. A
vízelvezető csatornák kis esése miatt a vízelvezető képességük korlátozott, így sokszor tartós
nyílt felszínű elöntések alakulnak ki, főleg a külterületi részeken.
A vízgyűjtők mezőgazdasági és művelési viszonyai
A vízgyűjtő területek művelési ágai: a külterületen javarészt szántó, a belterületen
túlnyomórészt lakóingatlan.
A vízgyűjtők geológiai, talajtani, hidrogeológiai adatai
A terület talaja jellemzően réti csernozjom, a humusz ellátottsága jónak mondható. A
feltalaj morzsás szerkezetű vályog, agyagos vályog. A feltalaj kémhatása általában semleges
körüli.
1.2.2.

Hidrometeorológiai jellemzők

Észlelőhelyek a vízgyűjtőn és térségében, észlelés kezdete

Csapadék
Törzsszám:
Állomásnév
EOV X
EOV Y

210073
Battonya
107283,72
695969,72

Készítette: Oskó Attila

1-4.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Készítette: Oskó Attila

1. Alapozó munkarész

1-5.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

1. Alapozó munkarész

Talajvíz
Törzs talajvízkút
Törzsszám:
Név:
Kezelő:
Állomás típusa:
Kútmélység:
Aktuális terepmagasság:
Aktuális peremmagasság:
EOVx:
EOVy
Létesítési időpont:
Megszűnési időpont:
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ATIVIZIG
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691
101,26
102,48
106606,5
802120,41
1995. 09. 01.
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Üzemi talajvízkutak
Kezelő: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Terep
Perem
EovY
Kútmélység
magasság magasság
(Kelet)
(cm)
(mBf)
(mBf)

Megnevezés

Törzsszám

EovX
(észak)

Battonya k-165

216217

115 863 802 761

99,52

100,63

800

1997.01.01

Battonya k-164

216218

115 858 802 761

99,49

100,46

1 520

1997.01.01

Battonya k-163

216219

115 853 802 761

99,49

100,63

3 000

1997.01.01

Battonya k-160

216220

113 370 802 969

99,19

100,31

3 000

1997.01.01

Battonya k-161

216221

113 375 802 969

99,23

100,33

1 900

1997.01.01

Battonya k-162

216222

113 380 802 970

99,35

100,46

800

1997.01.01

Battonya k-148

216223

113 585 802 835

99,32

100,42

2 000

1995.01.01

Battonya k-147

216224

113 585 802 830

99,31

100,53

3 500

1995.01.01

Battonya k-172

216225

114 708 805 065

98,08

99,18

3 000

1998.01.01

Battonya k-173

216226

114 707 805 065

98,13

99,18

1 600

1998.01.01

Battonya k-174

216227

114 706 805 065

97,99

99,14

1 000

1998.01.01

Battonya k-154

216242

110 052 800 741

99,84

100,79

3 000

1997.01.01

Battonya k-155

216243

110 051 800 747

99,90

100,90

1 830

1996.09.30

Battonyak-156

216244

110 051 800 753

99,79

100,87

920

1997.01.01

Battonya k-157

216246

115 510 797 991

97,65

98,76

3 000

1996.01.01

Battonya k-158

216247

115 513 797 968

97,72

98,81

1 540

1997.01.01

Battonya k-159

216248

115 515 797 982

97,76

98,81

820

1996.01.01

Battonya k-170

216249

115 493 797 970

97,09

98,14

1 000

1997.01.01

Battonya K-182 216307

111 382 798 477

99,64

99,43

1 000

2000.12.21

Battonya K-183 216308

111 441 798 463

98,79

99,43

1 000

2000.12.21

Battonya K-184 216309

111 483 798 450

97,21

97,93

1 000

2000.12.21

Battonya K-185 216310

111 671 798 379

98,87

99,48

1 000

2000.12.21

Battonya K-186 216311

111 712 798 358

99,56

100,22

1 000

2000.12.21

Battonya K-187 216312

111 751 798 341

99,32

99,92

1 000

2000.12.21

Készítette: Oskó Attila
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A települést érintő belvízcsatornák értékelő jellemzése

A települést érintő belvízi öblözetek bemutatása
Battonya közigazgatási területét érintő nagytérségi belvízrendszerek a Tisza folyó
délkeleti vízgyűjtőterületéhez tartoznak. A belvízrendszerek legjelentősebb főcsatornái,
szivattyútelepei, főművei állami tulajdonban, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelésben vannak.
Belvízöblözet száma és megnevezése:

80/6. számú Királyhegyesi-Száraz-éri belvízöblözet

Belvízrendszer száma és megnevezése:

80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízvédelmi szakasz száma és megnevezése:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízöblözet fő befogadója:

Királyhegyes-Száraz-ér

Fő befogadó kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Vízelvezetés útja:

Királyhegyesi-Száraz-ér → Sámson-Apátfalvi-Szárazér → Maros

Területi leírás:

Belterület, külterület Ény-i és D-i, Dk-i része

Belvízöblözet száma és megnevezése:

80/5. számú Kutas-éri belvízöblözet

Belvízrendszer száma és megnevezése:

80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízvédelmi szakasz száma és megnevezése:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízöblözet fő befogadója:

Kutas-éri-csatorna

Fő befogadó kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Vízelvezetés útja:

Kutas-éri-csatorna → Királyhegyesi-Száraz-ér →
Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér → Maros

Területi leírás:

Készítette: Oskó Attila

Külterület É-i része
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Belvízöblözet száma és megnevezése:

80/7. számú Cigányka-éri belvízöblözet

Belvízrendszer száma és megnevezése:

80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízvédelmi szakasz száma és megnevezése:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízöblözet fő befogadója:

Cigányka-ér

Fő befogadó kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Vízelvezetés útja:

Cigányka-ér → Királyhegyes-Száraz-ér → SámsonApátfalvi-Száraz-ér → Maros

Területi leírás:

Külterület K-i része, belterület Ék-i része

Belvízöblözet száma és megnevezése:

81/1. számú Élővíz belvízöblözet

Belvízrendszer száma és megnevezése:

81. számú Élővízi belvízrendszer

Belvízvédelmi szakasz száma és megnevezése:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízöblözet fő befogadója:

Élővíz

Fő befogadó kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Vízelvezetés útja:

Élővíz → Maros

Területi leírás:

Külterület Ny-i része

Vízkárelhárítási szempontból releváns földrajzi, domborzati viszonyok a településen belül
A belterület legveszélyeztetettebb részei az Aradi út, Bajcsy-Zsilinszky és Liliom utcák
által határolt lefolyástalan mély fekvésű területe, valamint a legmélyebb területe a
településnek, vagyis a belterület DNy-i része, a Rózsa, Állomás és Május 1. utcákkal határolt
terület.
Települési vízelvezető rendszerek általános bemutatása, tulajdoni/kezelői helyzet jellemzése
A Királyhegyes-Száraz-ér a Magyar Állam tulajdonában, az ATIVIZIG kezelésében van.
A többi belterületi csatorna önkormányzati tulajdonban és kezelésben van.

Készítette: Oskó Attila
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A környező vízhálózat leírása
A környező vízilétesítmények topológiája és kezelői:
(Félkövérrel szedve azok a csatornák és vízfolyások, melyek közvetlenül részt vesznek a
belterületi belvíz levezetésében)
o

Élővíz csatorna [ATIVIZIG]
▪ Tótkomlósúti csatorna [ATIVIZIG]
•

Peregi csatorna [ATIVIZIG]
o oldalágai [Önkormányzat]
o Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér [ATIVIZIG]
▪ Királyhegyes-Száraz-ér [ATIVIZIG]
• Kutas-éri-csatorna [ATIVIZIG]
• Cikóhalmi csatorna [ATIVIZIG]
o oldalágai [Önkormányzat]
• Cigányka-ér [ATIVIZIG]
o Mezőkovácsházi úti csatorna [ATIVIZIG]
o Battonyai-Nagy csatorna [ATIVIZIG]
▪ oldalágai [Önkormányzat]
▪ BN. 6. oldalág csatorna [Önkormányzat]
• Felsőszöllősi csatorna [Önkormányzat]
• Póstaföldi csatorna [ATIVIZIG]
▪ oldalágai [Önkormányzat]
o Kincstár-Sziondai csatorna [ATIVIZIG]
▪ oldalágai [Önkormányzat]
o Baltakereszti csatorna [ATIVIZIG]
▪ oldalágai [Önkormányzat]
o Laposéri csatorna [ATIVIZIG]
▪ oldalágai [Önkormányzat]
o Bassarági csatorna [Önkormányzat]

Készítette: Oskó Attila
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Külterületi vízlevezető létesítmények
A belterületi víz elvezetésében részt nem vevő külterületi vízelvezető létesítmények
ismertetése.
A belterület DK-i és ÉNy-i irányban keresztezi a Királyhegyesi-Száraz-ér, mely képes
fogadni és elvezetni a belterületen összegyülekező káros csapadékvizet. A főcsatorna
belterületi szakasza a város ÉNy-i részén lévő „E” zsiliptől a Vásártéri utcát követő csatorna
becsatlakozásáig tart. A belterületet érintő szakasz hossza 5+657 m, melynek nagyobb része
zártsorú beépítettséggel övezett.
A Királyhegyesi-Száraz-ért több gyalogátjáró, közúti híd és vezetékek keresztezik. A
főcsatorna alapvetően felszíni vizeket gyűjtő és szállító, ősi érvonulatot követő csatorna,
melynek másodrendű kapcsolt feladata volt a Mezőhegyesi Cukorgyár ipari vizének
biztosítása, valamint a Romániából megvásárolt öntözővíz szállítása az „E” zsilipig.
Megnevezés:

Királyhegyesi-Száraz-ér

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:

80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízöblözet:

80/6. számú Királyhegyes-Száraz-éri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér → Maros

Belterületi vízgyűjtő terület:

A belterület jelentős része

Belterületi szakasz:

86+400 – 89+700 cskm

Külterületi vízgyűjtő terület:

Külterület Ény-Dk-i sávja

Fenékszélesség:

4,0 m

Rézsűhajlás:

1:2

Fenékesés:

0,119 ‰

Levezetett vízhozam:

2,5 m³/s

Középsebesség:

2,2 m/s

Fenékszint:

96,5 – 96,9 m B.f.

Készítette: Oskó Attila
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Magasabb vízszint kialakítása és tartása a főcsatornán nem célszerű, mivel a bevezetett
csatornák gravitációs becsatlakozása ekkor már nem működik. Az oldalbeeresztők többnyire
szabad befolyásúak, néhány tiltós elzárással épült
A főcsatorna nyomvonalának Magyar – Román határtól az „E” zsilip közötti szakasza
fejlesztésre került a az Apátfalva – Mezőhegyes öntözőrendszerhez kapcsolódóan a Szárazér –
Élővízi öntözőrendszer fejlesztésekor. Fontos volna a főcsatorna további rehabilitálása is,
mivel jelentős belvízgyűjtő területtel rendelkezik.
Fontos szerepe van a főcsatornának esztétikai, természetvédelmi-ökológiai, belvízvédekezési, öntözési, talajvíz háztartási szempontokból.
A másik fontos belvízelvezető csatorna a Királyhegyesi-Száraz-érbe annak „E” zsilipje
előtt csatlakozó Élővíz csatorna.
Megnevezés:

Élővíz csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:

81. számú Élővízi belvízrendszer

Belvízöblözet:

81/1. számú Élővizi belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Maros (Nagylaknál)

Belterületi vízgyűjtő terület:

Belterület Ény-i része

Belterületi szakasz:

Nincs

Külterületi vízgyűjtő terület:

A közigazgatási terület K-i része

Fenékszélesség:

2,00 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,08 %o

Levezetett vízoszlop magasság:

0,85 m

Levezetett vízhozam:

0,74 m³/s

Fenékszint:

96,60 – 96,49 m B.f.

Készítette: Oskó Attila
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Az Élővíz a Battonyai szivattyútelepen („E” zsilipen) keresztül csatlakozik a
Királyhegyesi-Száraz-érbe a 85+243 cskm szelvénynél. A csatorna valamikor azért épült meg,
hogy a Mezőhegyesi Cukorgyár ipari víz ellátását biztosítsa. A vizet a Magyar – Román
kétoldalú egyezmény alapján Románia biztosította a mindenkori megállapodások és igények
szerint. Az egyezmény alapján Magyarország köteles 600 l/s belvíz fogadására is melynek az
elvezetésére vagy a főcsatornán, vagy az Élővíz csatornán kerül sor.
Az Élővíz csatorna Battonya település belvíz elvezetésének alternatív útvonala lehet, az
utóbbi években csak belvíz és öntözővíz szállítására került sor, mivel a Cukorgyár
felszámolásra került. A víz a főcsatornán keresztül érkezett Romániából. Az öntözővíz
felhasználásra kerül Mezőhegyes térségében a volt Mezőhegyesi Ménesbirtok Rt.
öntözőtelepein, míg a belvíz vagy betározásra kerül a Rajtaerdei tározóba, vagy a Pitvarosi
tározóba, vagy az Élővíz csatornán levezetésre kerül a Maros folyóba.
A külterületen jelentős mennyiségű meliorációs csatorna is kiépült a külterületi
csatornákhoz csatlakozóan. Az akkori beruházásokban a Petőfi Mg. Szövetkezet és a Május 1.
Mg. Szövetkezet vett részt. A megépített meliorációs csatornák hossza 102 km. Ezek állapota
jelenleg elhanyagolt, felújításra szorul. Ezen csatornák az Önkormányzat tulajdonába
kerültek.
Külterületi, ATIVIZIG kezelésében lévő további csatornák:
Megnevezés:

Cigányka-ér

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízöblözet:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/7. számú Cigányka-éri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér → Maros

Belterületi vízgyűjtő terület:

A belterület Ék-i része

Belterületi szakasz:

nincs

Külterületi vízgyűjtő terület:

Külterület Ék-i része

Fenékszélesség:

m

Belvízrendszer:

Rézsűhajlás:
Fenékesés:

‰

Levezetett vízhozam:

m³/s

Középsebesség:

m/s
m B.f.

Fenékszint:
Készítette: Oskó Attila

1-13.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

1. Alapozó munkarész

Megnevezés:

Battonyai-Nagy csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízrendszer:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízöblözet:

80/7. számú Cigányka-éri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Cigányka-ér 1+709 cskm → Királyhegyesi-Száraz-ér → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):

7103 ha

Teljes hossz:

18+769 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

A belterület Ék-i része

Belterületi szakasz:
Fenékszélesség:

nincs
2,00 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Levezetett vízhozam:

1,62 m³/s

Vizoszlop magasság

1,50 m

Betorkollási fenékszint:

95,40 m B.f.

Megnevezés:

Mezőkovácsházi úti csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:
Belvízöblözet:

80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/7. számú Cigányka-éri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Cigányka-ér 0+459 cskm → Királyhegyesi-Száraz-ér → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):
Teljes hossz:

290 ha
5+286 fkm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:

nincs

Fenékszélesség:

0,5 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,3 ‰

Levezetett vízhozam:

0,27 m³/s

Középsebesség:

0,3 m/s
0,60 m

Levezetett vízoszlop magasság:
Készítette: Oskó Attila
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Betorkollási fenékszint:

95,22 m B.f.

Megnevezés:

Cikóhalmi csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:
Belvízöblözet:

80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/6. számú Királyhegyes-Szárazéri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér 68+340 cskm → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):

1990 ha

Teljes hossz:

10+096 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:
Fenékszélesség:

nincs
1,00 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Levezetett vízhozam:

0,66 m³/s

Középsebesség:
Levezetett vízoszlop magasság:

N/A.
1,00 m

Betorkollási fenékszint:

95,50 m B.f.

Megnevezés:

Kincstár-Sziondai csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:
Belvízöblözet:

80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/6. számú Királyhegyes-Szárazéri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér 117+020 cskm→ Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):

1570 ha

Teljes hossz:

6+822 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:

nincs

Fenékszélesség:

1,00 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Készítette: Oskó Attila

1-15.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

1. Alapozó munkarész

Levezetett vízhozam:

0,78 m³/s

Középsebesség:
Levezetett vízoszlop magasság:

N/A.
1,10 m

Betorkollási fenékszint:

97,00 m B.f.

Megnevezés:

Baltakereszti csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízrendszer:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
80. számú Sámsoni belvízrendszer

Belvízöblözet:

80/6. számú Királyhegyes-Szárazéri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér 118+650 cskm → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):
Teljes hossz:

353 ha
4+550 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:
Fenékszélesség:

nincs
0,50 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,15 ‰

Levezetett vízhozam:

0,245 m³/s

Középsebesség:
Betorkollási fenékszint:

0,14 m/s
0,80 m
97,82 m B.f.

Megnevezés:

Laposéri csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízöblözet:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/6. számú Királyhegyes-Szárazéri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér 119+465 cskm → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):

630 ha

Teljes hossz:

2+950 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:

nincs

Levezetett vízoszlop magasság:

Belvízrendszer:

Készítette: Oskó Attila

1-16.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

1. Alapozó munkarész

Fenékszélesség:

0,80 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Levezetett vízhozam:

0,54 m³/s

Középsebesség:

N/A.

Levezetett vízoszlop magasság:
Betorkollási fenékszint:

0,54 m
97,80 m B.f.

Megnevezés:

Póstaföldi csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz

Belvízrendszer:
Belvízöblözet:

80. számú Sámsoni belvízrendszer
80/6. számú Királyhegyes-Szárazéri belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Királyhegyesi-Száraz-ér 116+530 cskm → Maros

Vízgyűjtő terület (teljes):
Teljes hossz:

300 ha
2+702 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

belterület Dk-i része

Belterületi szakasz:

nincs

Fenékszélesség:

0,50 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Levezetett vízhozam:

0,245 m³/s

Középsebesség:
Levezetett vízoszlop magasság:

N/A.
0,80 m

Betorkollási fenékszint:

97,54 m B.f.

Megnevezés:

Tótkomlósúti csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízrendszer:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
81. számú Élővízi belvízrendszer

Belvízöblözet:

81/1. számú Élővizi belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Élővíz 39+420 cskm → Maros (Nagylaknál)

Vízgyűjtő terület (teljes):

1300 ha

Készítette: Oskó Attila

1-17.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

1. Alapozó munkarész

Teljes hossz:

2+107 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:

Nincs

Fenékszélesség:

1,00 m

Rézsűhajlás:

1:1

Fenékesés:

0,6 ‰

Levezetett vízhozam:

0,58 m³/s

Középsebesség:
Levezetett vízoszlop magasság:

0,5 m/s
0,80 m

Betorkollási fenékszint:

98,34 m B.f.

Megnevezés:

Peregi csatorna

Tulajdonos:

Magyar Állam

Kezelő:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Üzemeltető:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Belvízvédelmi szakasz:
Belvízrendszer:

11.07. számú Sámson – Élővízi belvízvédelmi szakasz
81. számú Élővízi belvízrendszer

Belvízöblözet:

81/1. számú Élővizi belvízöblözet

Belvízöblözet kezelője:

ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség

Befogadó:

Tótkomlósúti cs. 0+977 cskm→ Élővíz → Maros (Nagylaknál)

Vízgyűjtő terület (teljes):

1160 ha

Teljes hossz:

5+404 cskm

Belterületi vízgyűjtő terület:

nincs

Belterületi szakasz:
Fenékszélesség:

Nincs
1,00 m

Rézsűhajlás:

1:1,5

Fenékesés:

0,1 ‰

Levezetett vízhozam:

0,58 m³/s

Középsebesség:

N/A.

Levezetett vízoszlop magasság:

1,10 m
98,93 m B.f.

Betorkollási fenékszint:

Önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő csatornák:

Név
B. 1.
B. 1. Össz.
B. 2.
B. 2.
B. 2. Össz.
Készítette: Oskó Attila

Közigazgatás
Battonya

HRSZ
0512

Tulajdonos/Kezelő
Önkormányzat

Battonya
Battonya

0588/2
0592/3

Önkormányzat
Önkormányzat

1-18.

Verzió: v3.0.1

Hossz
1 135 m
1 135 m
374 m
399 m
773 m
Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve
Név
B. 3.
B. 3. Össz.
B. 4.
B. 4. Össz.
Ba. 1.
Ba. 1. Össz.
Bassarági
Bassarági
Bassarági Össz.
BN. 91.
BN. 91. Össz.
BN. 1.
BN. 1.
BN. 1. Össz.
BN. 10.
BN. 10. Össz.
BN. 100.
BN. 100.
BN. 100. Össz.
BN. 101.
BN. 101. Össz.
BN. 11.
BN. 11. Össz.
BN. 2.
BN. 2.
BN. 2. Össz.
BN. 21.
BN. 21. Össz.
BN. 3.
BN. 3.
BN. 3. Össz.
BN. 31.
BN. 31. Össz.
BN. 4.
BN. 4. Össz.
BN. 5.
BN. 5. Össz.
BN. 6.
BN. 6.
BN. 6.
BN. 6.
BN. 6.
BN. 6.
BN. 6. Össz.
BN. 61.
BN. 61. Össz.
BN. 64.
BN. 64. Össz.
BN. 65.
BN. 65. Össz.
BN. 66.

Készítette: Oskó Attila

1. Alapozó munkarész
Közigazgatás
Battonya

HRSZ
0583

Tulajdonos/Kezelő
Önkormányzat

Battonya

0580

Önkormányzat

Battonya

0622

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0621/1
0621/2

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0440/7

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0159
0162

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0446/4

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0444/6
0444/7

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0445/4

Önkormányzat

Battonya

0167/1

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0132
0157

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0132

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0151
0153/2

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0151

Önkormányzat

Battonya

0398/2

Önkormányzat

Battonya

0400

Önkormányzat

Battonya
Battonya
Battonya
Battonya
Battonya
Battonya

0149
0440/9
0452
0453
0462
0532

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0440/4

Önkormányzat

Battonya

0148

Önkormányzat

Battonya

0453

Önkormányzat

Battonya

0462

Önkormányzat

1-19.

Verzió: v3.0.1

Hossz
683 m
683 m
1 179 m
1 179 m
926 m
926 m
75 m
1 292 m
1 367 m
977 m
977 m
1 364 m
1 958 m
3 322 m
1 463 m
1 463 m
816 m
299 m
1 115 m
466 m
466 m
613 m
613 m
1 919 m
1 035 m
2 954 m
921 m
921 m
416 m
1 635 m
2 051 m
578 m
578 m
694 m
694 m
540 m
540 m
1 157 m
1 298 m
1 720 m
202 m
2 532 m
1 869 m
8 778 m
263 m
263 m
1 247 m
1 247 m
337 m
337 m
538 m

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve
Név
BN. 66.
BN. 66.
BN. 66. Össz.
BN. 661.
BN. 661. Össz.
BN. 67.
BN. 67. Össz.
BN. 68.
BN. 68. Össz.
BN. 7b.
BN. 7b.
BN. 7b. Össz.
BN. 82.
BN. 82. Össz.
BN. 9.
BN. 9.
BN. 9. Össz.
BN. 92.
BN. 92. Össz.
BN. 93.
BN. 93. Össz.
Cikóhalmi
Cikóhalmi
Cikóhalmi Össz.
Cikóhalmi 1.
Cikóhalmi 1.
Cikóhalmi 1. Össz.
Cikóhalmi 11.
Cikóhalmi 11. Össz.
Cikóhalmi 2.
Cikóhalmi 2. Össz.
Cikóhalmi 2b.
Cikóhalmi 2b. Össz.
Cikóhalmi 2c.
Cikóhalmi 2c. Össz.
Cikóhalmi 3.
Cikóhalmi 3. Össz.
Cikóhalmi 4.
Cikóhalmi 4.
Cikóhalmi 4. Össz.
Cikóhalmi 5.
Cikóhalmi 5.
Cikóhalmi 5. Össz.
Cikóhalmi 51.
Cikóhalmi 51. Össz.
Cikóhalmi 6.
Cikóhalmi 6. Össz.
Cikóhalmi 7.
Cikóhalmi 7. Össz.
Felsöszöllösi
Felsöszöllösi Össz.

Készítette: Oskó Attila

1. Alapozó munkarész
Közigazgatás
Battonya
Battonya

HRSZ
0465
0535

Tulajdonos/Kezelő
Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0466

Önkormányzat

Battonya

0446/5

Önkormányzat

Battonya

0529

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0438
0438

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0440/8

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0444/2
0449

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0448

Önkormányzat

Battonya

0448

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0233/9
0291/1

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya
Battonya

0245
0247

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0265

Önkormányzat

Battonya

0257

Önkormányzat

Battonya

0311

Önkormányzat

Battonya

0292

Önkormányzat

Battonya

0341

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0357
0359

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya
Battonya

0378
0410

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0381

Önkormányzat

Battonya

0414/2

Önkormányzat

Battonya

0376/3

Önkormányzat

Battonya

0186

Önkormányzat

1-20.

Verzió: v3.0.1

Hossz
2 077 m
1 821 m
4 436 m
709 m
709 m
226 m
226 m
997 m
997 m
561 m
552 m
1 113 m
262 m
262 m
641 m
1 149 m
1 790 m
630 m
630 m
640 m
640 m
12 m
821 m
833 m
1 011 m
661 m
1 672 m
619 m
619 m
1 113 m
1 113 m
262 m
262 m
374 m
374 m
1 298 m
1 298 m
1 596 m
564 m
2 160 m
1 220 m
1 139 m
2 359 m
639 m
639 m
834 m
834 m
610 m
610 m
1 593 m
1 593 m

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve
Név
Felsöszöllösi 1. oldalág
Felsöszöllösi 1. oldalág Össz.
Királyhegyesi-Száraz-ér
Királyhegyesi-Száraz-ér Össz.
L. 1.
L. 1. Össz.
L. 2.
L. 2.
L. 2. Össz.
L. 21.
L. 21. Össz.
L. 3.
L. 3.
L. 3.
L. 3. Össz.
L. 4.
L. 4. Össz.
MK. 1.
MK. 1.
MK. 1. Össz.
MK. 11.
MK. 11. Össz.
MK. 2.
MK. 2. Össz.
MK. 3.
MK. 3. Össz.
Önkormányzati 1.
Önkormányzati 1. Össz.
Önkormányzati 10.
Önkormányzati 10. Össz.
Önkormányzati 2.
Önkormányzati 2. Össz.
Önkormányzati 3a.
Önkormányzati 3a. Össz.
Önkormányzati 3b.
Önkormányzati 3b. Össz.
Önkormányzati 4.
Önkormányzati 4. Össz.
Önkormányzati 5.
Önkormányzati 5. Össz.
Önkormányzati 6.
Önkormányzati 6.
Önkormányzati 6. Össz.
Önkormányzati 7.
Önkormányzati 7. Össz.
Önkormányzati 8.
Önkormányzati 8. Össz.
Önkormányzati 9.
Önkormányzati 9.
Önkormányzati 9.
Önkormányzati 9.

Készítette: Oskó Attila

1. Alapozó munkarész
Közigazgatás
Battonya

HRSZ
0186

Tulajdonos/Kezelő
Önkormányzat

Battonya

0577

Önkormányzat

Battonya

0635/2

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0647
0649

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0651

Önkormányzat

Battonya
Battonya
Battonya

0645/1
0645/2
0645/3

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0642

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0173
0193

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0194

Önkormányzat

Battonya

0178

Önkormányzat

Battonya

0180

Önkormányzat

Battonya

0104/17

Önkormányzat

Battonya

0715

Önkormányzat

Battonya

0191

Önkormányzat

Battonya

0301

Önkormányzat

Battonya

0365

Önkormányzat

Battonya

0563/7

Önkormányzat

Battonya

0576/2

Önkormányzat

Battonya
Battonya

072/2
073

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0226

Önkormányzat

Battonya

0135/2

Önkormányzat

Battonya
Battonya
Battonya
Battonya

0116
0126
0127/1
0127/2

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

1-21.

Verzió: v3.0.1

Hossz
1 467 m
1 467 m
2 735 m
2 735 m
1 257 m
1 257 m
924 m
569 m
1 493 m
1 183 m
1 183 m
637 m
493 m
606 m
1 736 m
1 301 m
1 301 m
619 m
1 836 m
2 455 m
1 898 m
1 898 m
572 m
572 m
576 m
576 m
877 m
877 m
2 278 m
2 278 m
283 m
283 m
618 m
618 m
1 120 m
1 120 m
483 m
483 m
247 m
247 m
159 m
204 m
363 m
872 m
872 m
539 m
539 m
1 097 m
582 m
781 m
494 m

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve
Név
Önkormányzati 9. Össz.
Peregi 1.
Peregi 1. Össz.
Peregi 11.
Peregi 11. Össz.
Peregi 12.
Peregi 12. Össz.
Peregi 12a.
Peregi 12a. Össz.
Peregi 2.
Peregi 2. Össz.
Peregi 3.
Peregi 3.
Peregi 3. Össz.
Peregi 31.
Peregi 31. Össz.
Peregi 4.
Peregi 4. Össz.
Peregi 5.
Peregi 5. Össz.
Peregi 6.
Peregi 6. Össz.
Peregi 7.
Peregi 7. Össz.
Póstaföldi 1.
Póstaföldi 1. Össz.
Póstaföldi 2.
Póstaföldi 2.
Póstaföldi 2.
Póstaföldi 2. Össz.
Póstaföldi 21.
Póstaföldi 21. Össz.
Sz. 1.
Sz. 1.
Sz. 1.
Sz. 1.
Sz. 1. Össz.
Sz. 11.
Sz. 11. Össz.
Sz. 12.
Sz. 12. Össz.
Sz. 12/a.
Sz. 12/a. Össz.
Sz. 13.
Sz. 13.
Sz. 13. Össz.
Sz. 14.
Sz. 14. Össz.
Sz. 14a.
Sz. 14a. Össz.
Sz. 2.

Készítette: Oskó Attila

1. Alapozó munkarész
Közigazgatás

HRSZ

Tulajdonos/Kezelő

Battonya

0690/2

Önkormányzat

Battonya

0685

Önkormányzat

Battonya

0698

Önkormányzat

Battonya

0697

Önkormányzat

Battonya

0711

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0706
0732

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0732

Önkormányzat

Battonya

0717

Önkormányzat

Battonya

0720

Önkormányzat

Battonya

0708

Önkormányzat

Battonya

0724

Önkormányzat

Battonya

0660

Önkormányzat

Battonya
Battonya
Battonya

0673/2
0675
0680

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0677

Önkormányzat

Battonya
Battonya
Battonya
Battonya

0506
0515
0547
0559

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0506

Önkormányzat

Battonya

0519

Önkormányzat

Battonya

0518

Önkormányzat

Battonya
Battonya

0546
0547

Önkormányzat
Önkormányzat

Battonya

0547

Önkormányzat

Battonya

0563/12

Önkormányzat

Battonya

0488/1

Önkormányzat
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2 954 m
1 182 m
1 182 m
1 640 m
1 640 m
486 m
486 m
486 m
486 m
1 192 m
1 192 m
881 m
851 m
1 732 m
1 999 m
1 999 m
1 519 m
1 519 m
1 358 m
1 358 m
687 m
687 m
1 068 m
1 068 m
548 m
548 m
810 m
433 m
1 345 m
2 588 m
292 m
292 m
1 041 m
1 728 m
77 m
1 785 m
4 631 m
366 m
366 m
917 m
917 m
1 696 m
1 696 m
1 818 m
484 m
2 302 m
421 m
421 m
473 m
473 m
879 m
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Név
Közigazgatás HRSZ
Tulajdonos/Kezelő
Sz. 2.
Battonya
0499/2
Önkormányzat
Sz. 2. Össz.
Sz. 21.
Battonya
0145
Önkormányzat
Sz. 21.
Battonya
0146
Önkormányzat
Sz. 21.
Battonya
0492/2
Önkormányzat
Sz. 21. Össz.
Sz. 22.
Battonya
0483
Önkormányzat
Sz. 22.
Battonya
0483
Önkormányzat
Sz. 22.
Battonya
0486
Önkormányzat
Sz. 22. Össz.
Sz. 3.
Battonya
0468
Önkormányzat
Sz. 3.
Battonya
0472
Önkormányzat
Sz. 3.
Battonya
0527
Önkormányzat
Sz. 3. Össz.
Sz. 31.
Battonya
0468
Önkormányzat
Sz. 31. Össz.
Sz. 4.
Battonya
0543
Önkormányzat
Sz. 4. Össz.
Sz. 4a.
Battonya
0541/15
Önkormányzat
Sz. 4a.
Battonya
0542
Önkormányzat
Sz. 4a. Össz.
Sz. 5.
Battonya
0537/2
Önkormányzat
Sz. 5. Össz.
Szárazér régi ág
Battonya
09/2
Önkormányzat
Szárazér régi ág Össz.
Önkormányzat tulajdonában / használatában lévő külterületi csatornák hossza:
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655 m
1 534 m
808 m
244 m
929 m
1 981 m
194 m
195 m
1 041 m
1 430 m
959 m
981 m
417 m
2 357 m
1 574 m
1 574 m
1 708 m
1 708 m
1 639 m
1 305 m
2 944 m
561 m
561 m
1 613 m
1 613 m
128 143 m
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A belterületen lehulló, illetve keresztülvonuló vizek befogadói és kezelői
A lenti adatok csupán tájékoztató jellegűek, a hossz-szelvények tartalmazzák a hossz
mentén változó paramétereit pontos értékeit.
Battonya város belterületén húzódik a Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG
kezelésében lévő Királyhegyesi-Száraz-ér a 86+400 – 89+700 cskm szelvények közötti
szakasza.
A belterület ény-i részéről a belvíz az Élővíz csatornába, míg az Ék-i részről a BN. 6.
oldalág csatornán keresztül, a Battonyai-Nagy csatornán át a Cigányka-érbe kerül levezetésre.

A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások áttekintése
A helyi vízkár kialakulását növelő emberi tényezők:
▪

a vízfolyás medrek, belvízcsatornák karbantartásának elmaradása

▪

nem megfelelő nyílású átereszek

▪

műtárgyak feliszapolódása

▪

a víz lefolyását gátló akadályok a mederben (szabálytalan mederelzárások,
szemét, hulladék, stb.)

▪

a mély fekvésű területek beépítése

▪

burkolt, beépített felületek növekedése a városiasodással

A vízkár kialakulását csökkentő beavatkozások (megelőzés):
▪

a befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése

▪

belterületi vízelvezető rendszer kiépítése

▪

a vízelvezető képesség biztosítása rendszeres karbantartás által

▪

a külvizek kizárása a belterületről, a belterületi befogadók tehermentesítése

▪

a belterületi zöld felületek növelése

▪

szennyvízcsatorna hálózat vagy zárt szennyvízgyűjtők kiépítése

▪

záportározó létesítése
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Települési rendezési tervek vonatkozásai, egyéb települési szabályozások listázása jelentősebb
tervezett és megvalósított vízrendezési beavatkozások értékelő számbavétele

Battonya Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (készítette: K&K TAX AUDIT
Könyvelő és Adótanácsadó Kft., 2017) vízrendezés, csapadékvíz elvezetés vonatkozásában az
alábbiakat írja:
„A fejlesztés célja a
fejlesztése,

környezeti

település

belterületi

biztonságának

csapadékvíz

növelése,

a

elvezetési

belvíz

-

és

rendszerének
helyi

vízkár

veszélyeztetettségének csökkentése.
A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak
érdekében, hogy a városrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon,
valamint a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor
környezetileg fenntartható városi környezet kerüljön kialakításra.
Elérni kívánt eredmények: Dózsa György utcában korábban megvalósult, -jelenleg
vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkező - nyílt bel-és csapadékvíz elvezető csatorna
felújítása. Az utca végén a csatorna a Királyhegyesi-Száraz-érbe való becsatlakozása zárt
csatorna szakasszal. Az épített környezet fejlesztése során a városlakók számára meg
ismertetésre

kerülnek

azok

az

építési

technológiák,

amelyek

alkalmazásával

hatékonyabban lehet biztosítani a vizek tartását és az azzal való gazdálkodást”
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Vízbevezetések

Szennyvíztelep
(forrás: http://www.teszir.hu/index.php?module=objektumlista/szennyviztisztito)
A közigazgatás területén, a belterülettől É-ra, a Királyhegyesi-Száraz-ér K-i partján
található a Battonyai Szennyvíztisztító Telep, a 097/2 hrsz. ingatlanon.
Főbb műszaki paraméterek:
Bevezetés helye: Királyhegyesi-Száraz-ér 85+563 cskm.
EOV koordinátái: X= 108.579 m, Y= 800.685 m
Kapacitás 800 m3/nap (3066 LE)
Tervezett kapacitás 2015-ben: 1500 m3/nap (6366 LE)
TFH kezelése: 2.000 m3/év
Szennyvíztelep terhelés: 2160 LE
Tisztított szennyvíz mennyisége: 96.000 m3/év
BOI: 2270 kg/év
KOI: 4249 kg/év
N:

2851 kg/év

P:

365 kg/év

Hatás a befogadóra: jelentős

Strandfürdő
Battonya belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky u. 72. szám alatt található a Strandfürdő,
melyek csurgalékvize a Királyhegyesi-Száraz-érbe ömlik. A fürdő általában minden év május
30-tól augusztus 31-ig üzemel. Mivel a medencék feszített víztükrűek így a medencékből
kifolyó csurgalékvíz a tisztító rendszeren halad keresztül és kb. 100 m3/nap mennyiségben
terheli a főcsatornát.

Készítette: Oskó Attila
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Tározók, halastavak jellemző paraméterei

A közigazgatási területen nincs jelentősebb tározó vagy halastó.
A vízgyűjtőn végzett, a lefolyást befolyásoló egyéb tevékenységek (meliorációk, erősítések,
erdőirtások, vízmosáskötések, stb.)

Nem volt ilyen tevékenység az elmúlt években.
Külterületi vízrendezési tevékenység

Nem volt ilyen tevékenység az elmúlt években.
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A település vízkárok általi veszélyeztetettségének

1.3.

meghatározása
1.3.1.

Jellemző vízkár jelenségek, hidrometeorológiai és hidrológiai

kockázatok

Veszélyeztetettségi értékelés
A belvízvédekezési helyzet kialakulásának lehetséges okai általánosságban:
▪

Az

előkészítő

csapadékkal

telített

talajok

gyorsan

vagy

nagyobb

mennyiségben egy belvizet kiváltó csapadékot kapnak
▪

Tartós, nagy mennyiségű esőzés

▪

A belvizet megelőző időszak csapadékos, melynek következményeképpen a
talaj vízbefogadó képessége jelentősen lecsökken az átlaghoz képest magas
talajvízszint miatt

▪

Fagyott a feltalaj, mely megakadályozza a beszivárgást

▪

Jelentős hó mennyiség, mely gyorsan esetleg „meleg” eső hatására gyors
ütemben olvad el

▪

A belterület alatt kialakult talajvízdomb talajfelszínhez közeli

▪

A Maros hordalékkúpra visszavezethető talajvíz-utánpótlódás

Jelentős múltbeli belvizes problémák leírása

Az 1970-es évek végén a kiépítetlen belterületi vízelvezető rendszer miatt több mint 100
lakóingatlant öntött el a térségben jelentkező jelentős belvíz. Ezek a lakóingatlanok állapotuk
jelentős romlása és a veszélyességük miatt elbontásra kerültek. Szerencsére állami segítséggel
sikerült újjáépíteni őket és biztosítani a tulajdonosoknak az újrakezdést.
Ezek után a belterületi belvízelvezető rendszer 1981-84 között épült ki. A kiépítést
követően a térségben szárazabb periódus következett, így csak az 1999 év tavaszán jelentkező
komoly csapadékmennyiség hatására keletkeztek belvízi elöntések a közigazgatáson. Az
elöntések keletkezésének oka főleg abban kereshető, hogy a nagy gyűjtő csatornák a városban
igen csak elhanyagoltak voltak, forrás hiány miatt évek óta nem történt rajtuk megfelelő
mértékű karbantartás, helyreállítás.
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A belterületei árkokra beépítésre került átereszcsövek sok esetben nem megfelelő
méretűek, nem a megfelelő folyásszintre lettek lehelyezve, így ezek csak gyorsították az
árkok feliszapolódását, akadályozták az összegyülekezett csapadékvíz gyors levonulását. Ez
azt eredményezte, hogy sok helyen a levezető árkok funkcióképessége igen korlátozott vagy
teljesen megszűnt, mely általános lefolyási gondokat eredményezett a belvízöblözetekben.
Az ingatlanok kapubejáróiban a telektulajdonosok által lehelyezett, nem megfelelő méretű
és ezáltal nem megfelelő csapadékvíz-áteresztő képességű átereszcsövek az 1999 év tavaszi
védekezés folyamán kiszedésre kerültek. Az átereszek helyreállításáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodott, megfelelő méretű átereszek megvásárlásával és megépítésével.
A 2000. évi belvízkor a levezető árkok tisztításra kerültek, az átereszek helyreállítása
megtörtént

1.3.2. Települések veszélyeztetettségi alapon történő besorolása, szabályozási
környezet
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a város besorolása: B.
Battonya város Pálfai-féle bv. index alapján a külterület vesz. besorolása (ATIVIZIG):
közepesen veszélyeztetett.
1.3.3. Veszélyeztetett területek és objektumok
Általánosságban kijelenthető, hogy a fontosabb védendő objektumok a belterület összes
lakóházas ingatlana és az összes középület, kiemelten a Polgármesteri Hivatal és az Orvosi
Rendelő.
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Védművek és védekezési lehetőségek

Belterületi vízelvezető rendszer, főbb befogadók ismertetése
A meglévő művek évek óta tartó karbantartás hiánya vagy a nem megfelelő karbantartás
azt eredményezte, hogy feliszapolódtak és így funkciójukat egyes szakaszokon nem képesek
ellátni. Fontos az egész belterületet átfogó csapadékvíz összegyűjtésére és levezetésére
alkalmas árok rendszerek felülvizsgálata, a meglévők felújítása és a még szükséges árkok,
műtárgyak kiépítése, beillesztése a rendszerbe. A károk csökkentése érdekében elsősorban a
meglévő rendszerek bővítésén túl a jelenlegiek rendszeres karbantartása lenne a cél. Tisztában
kell lennie a védekezésben résztvevőknek a rendszer aktuális állapotával és a meglévő szűk
keresztmetszetekkel, ahol is ilyen esetekben intenzív beavatkozás (szivattyúzás, útátvágás)
válik szükségessé.
A Királyhegyesi-Száraz-érbe nyugatról 8 helyen, keletről 11 helyen, az Élővíz csatornába
1 helyen, a BN. 6. csatornába 1 helyen csatlakozik jelenleg a belterületi csapadékvíz elvezető
rendszer. Ezért a belterületi rendszert 20 öblözetre lehet felbontani. Az Önkormányzat
tulajdonában 128 km külterületi csatorna van, melyek nagy része az átvett volt üzemi
melioráció során megépült meliorációs csatorna.
A belterületi csapadékvíz-elvezető csatornák összes hossza 44734 m, ebből zárt szakasz
1428 m.

A Királyhegyesi-Száraz-értől keletre lévő belterületi csatornák adatai:

Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

Befogadó
műtárgyak
száma

típus

száma

szelvényszám

helye (utca)

KirályhegyesiI-2-0-0

Pakurár Demeter u.

0+738

árok

Száraz-ér

I-2-1-0

Reggel u.

0+179

árok

I-2-0-0

Pakurár Demeter u.

I-2-1-1

Pakurár Demeter u.

0+298

árok

I-2-1-0

Reggel u.

I-2-1-2

Pakurár Demeter u.

0+290

árok

I-2-1-0

Reggel u.

I-2-2-0

Táncsics Mihály u.

0+167

árok

I-2-0-0

Pakurár Demeter u.

KirályhegyesiI-3-0-0

József Attila u.
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Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

I-3-1-0

Táncsics Mihály u.

I-3-2-0

Táncsics Mihály u.

Befogadó
műtárgyak

típus

száma

0+107

árok

I-3-0-0

József Attila u.

0+092

árok

I-3-0-0

József Attila u.

száma

szelvényszám

helye (utca)

KirályhegyesiI-4-0-0

Somogyi Béla u.

0+234

árok

Száraz-ér
Királyhegyesi-

I-5-0-0

Ady Endre u.

0+278

zárt

Száraz-ér
Királyhegyesi-

I-6-0-0

Petőfi Sándor tér

0+350

zárt

Száraz-ér
Királyhegyesi-

I-7-0-0

Fő u.

0+150

zárt

Száraz-ér
Királyhegyesi-

I-8-0-0

Kossuth Lajos u.

0+309

árok

Száraz-ér
Királyhegyesi-

I-9-0-0

Kossuth Lajos u.

0+287

árok

Száraz-ér

I-9-1-0

Állomás u.

0+085

árok

I-9-0-0

Kossuth Lajos u.

I-9-2-0

Állomás u.

0+085

árok

I-9-0-0

Kossuth Lajos u.

I-9-3-0

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+125

árok

I-9-0-0

Kossuth Lajos u.

I-9-4-0

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+125

árok

I-9-0-0

Kossuth Lajos u.

KirályhegyesiI-10-0-0

Táncsics Mihály u.

0+673

árok

Száraz-ér

I-10-1-0

Állomás u.

0+173

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-2-0

Állomás u.

0+187

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-3-0

Állomás u.

0+173

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-4-0

Fő u.

0+291

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-4-1

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+175

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-4-2

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+175

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

0+187

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-6-0

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+180

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-7-0

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+183

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-5-0

Állomás u.

I-10-10-1

Puskin u.

0+174

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-10-2

Puskin u.

0+174

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-10-3

Damjanich János u.

0+275

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-10-4

Damjanich János u.

0+275

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-11-0

Fő u.

0+270

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-12-0

Puskin u.

0+137

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

I-10-13-0

Puskin u.

0+137

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.
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Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

I-10-14-0

Damjanich János u.

I-10-15-0

Damjanich János u.

Befogadó
műtárgyak

típus

száma

0+266

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

0+266

árok

I-10-0-0

Táncsics Mihály u.

Árok

Királyhegyesi-

száma

szelvényszám

helye (utca)

I-11-0-0

Dózsa György u.

1+331

zár: 70 m

Száraz-ér

I-11-1-0

Liliom u.

0+155

árok

I-11-3-0

Fő u.

Bajcsy-Zsilinszky u. 0+295

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-2-0
I-11-3-0

Fő u.

0+619

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-4-0

Fő u.

0+308

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-5-0

Dózsa György u.

0+772

árok

I-11-5-1

Puskin u.

0+162

árok

I-11-5-0

Dózsa György u.

I-11-5-2

Puskin u.

0+162

árok

I-11-5-0

Dózsa György u.

I-11-5-3

Ady Endre u.

0+110

árok

I-11-5-0

Dózsa György u.

I-11-6-0

Puskin u.

0+463

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-7-0

Puskin u.

0+308

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-8-0

Damjanich János u.

0+457

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-9-0

Damjanich János u.

0+268

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-10-0

Ady Endre u.

0+468

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-11-0

Ady Endre u.

0+340

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-12-0

Somogyi Béla u.

0+310

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

I-11-13-0

Somogyi Béla u.

0+310

árok

I-11-0-0

Dózsa György u.

Hársfa u.I-12-0-0

Köztársaság u.

2+278

árok

I-12-1-0

Pakurár Demeter u.

0+353

árok

I-12-0-0

Hársfa u.-Köztársaság u.

I-12-2-0

Köztársaság u.

0+374

árok

I-12-0-0

Hársfa u.-Köztársaság u.

I-12-3-0

József Attila u.

0+152

árok

I-12-0-0

Hársfa u.-Köztársaság u.

Összesen :

18+749

A Királyhegyesi-Száraz-értől nyugatra lévő csatornák adatai:
Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

Befogadó
műtárgyak
száma

típus

száma

szelvényszám

helye (utca)

KirályhegyesiII-1-0-0

Május 1.

2+100

5

árok

Száraz-ér

90+135

II-1-2-0

Táncsics

0+250

3

árok

II-1-0-0

0+950
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Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

II-1-2-1

Ságvári

0+260

II-1-2-2

Ságvári

II-2-0-0

Befogadó
műtárgyak

típus

száma

szelvényszám

helye (utca)

1

árok

II-1-2-0

0+120

Táncsics

0+260

2

árok

II-1-2-0

0+120

Táncsics

Fakertvég

0+410

5

árok

Élővíz cs.

II-2-0-0

József A.

0+234

3

árok

II-2-0-0

Hermann Gmeiner

1+626

20

árok

II-2-1-0

Fakertvég

0+880

6

árok

II-2-0-0

0+430

Hermann Gmeiner

II-2-1-1

Damjanich

0+140

1

árok

II-2-1-0

0+530

Fakertvég

II-2-2-0

József A.

0+620

5

árok

II-2-1-0

0+650

Fakertvég

II-2-2-1

Rózsa

0+110

2

árok

II-2-2-0

0+620

József A.

II-2-2-2

Rózsa

0+150

1

árok

II-2-2-1

0+020

József A.

II-2-3-0

Somogyi

0+140

1

árok

II-2-0-0

0+816

Hermann Gmeiner

II-2-4-0

Somogyi

0+286

3

árok

II-2-0-0

0+816

Hermann Gmeiner

II-2-4-0

Klapka

0+700

11

árok

II-2-4-0

Fő

0+294

1

árok

II-2-4-1

Klapka

0+150

1

árok

II-2-4-0

0+260

Somogyi

II-2-4-2

Somogyi

0+325

3

árok

II-2-4-0

0+260

Somogyi

II-2-4-2

Rózsa

0+704

12

árok

II-2-4-2

Fő

0+161

1

árok

II-2-4-2/1

Somogyi

0+300

2

árok

II-2-4-2

0+318

Somogyi

II-2-4-2/2

Ady

0+300

2

árok

II-2-4-2

0+485

Rózsa

II-2-4-2/3

Damjanich

0+300

2

árok

II-2-4-2

0+660

Rózsa

II-2-4-2/4

Puskin

0+300

2

árok

II-2-4-2

0+846

Rózsa

II-2-4-3

Ady

0+300

1

árok

II-2-4-0

0+440

Klapka

II-2-4-4

Damjanich

0+310

1

árok

II-2-4-0

0+624

Klapka

II-2-4-5

Damjanich

0+310

1

árok

II-2-4-0

0+625

Klapka

II-2-4-6

Puskin

0+320

1

árok

II-2-4-0

0+806

Klapka

II-2-4-7

Puskin

0+320

1

árok

II-2-4-0

0+820

Klapka

II-2-5-0

Ady

0+140

1

árok

II-2-0-0

0+100

Fakertvég

II-2-6-0

Ady

0+250

3

árok

II-2-0-0

0+990

Hermann Gmeiner

II-2-6-1

Klapka

0+186

4

árok

II-2-4-6

0+250

Puskin
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Csatorna

Befogadó
műtárgyak

száma

helye (utca)

hossza

száma

szelvényszám

helye (utca)

II-2-6-1

Damjanich

0+204

0

árok

II-2-7-0

Puskin

0+170

2

árok

II-2-0-0

1+360

Hermann Gmeiner

II-2-8-0

Puskin

0+240

2

árok

II-2-0-0

1+360

Hermann Gmeiner

II-2-9-0

Fő

0+140

1

árok

II-2-0-0

1+536

Hermann Gmeiner

II-2-10-0

Fő

0+240

2

árok

II-2-0-0

1+536

Hermann Gmeiner

II-2-11-0

Fő

0+570

5

árok

II-2-0-0

1+560

Hermann Gmeiner

II-2-12-0

Bajcsy Zs.

0+570

5

árok

II-2-0-0

1+730

Hermann Gmeiner

II-2-12-1

Klapka

0+180

4

árok

II-2-12-0

0+250

Bajcsy Zs.

II-2-12-1

Állomás

0+220

0

árok

II-2-12-2

Klapka

0+160

1

árok

II-2-12-0

0+250

Bajcsy Zs.

II-2-12-3

Klapka

0+170

1

árok

II-2-12-0

0+268

Bajcsy Zs.

II-3-0-0

Vörösmarty

1+185

11

árok

Szárazér

89+203

II-3-1-0

Kossuth

0+190

2

árok

II-3-0-0

0+068

Vörösmarty

II-3-2-0

Hunyadi

0+310

5

árok

II-3-0-0

0+400

Vörösmarty

II-3-2-1

Vörösmarty

0+330

1

árok

II-3-2-0

0+020

Hunyadi

II-3-2-2

Ságvári

0+600

3

árok

II-3-2-0

0+200

Hunyadi

II-3-2-3

Ságvári

0+310

1

árok

II-3-2-0

0+200

Hunyadi

II-3-3-0

Hunyadi

0+330

3

árok

II-3-0-0

0+410

Vörösmarty

II-3-3-1

Állomás

0+130

1

árok

II-3-3-0

0+180

Hunyadi

II-3-3-2

Állomás

0+150

1

árok

II-3-3-0

0+390

Hunyadi

II-3-4-0

Rózsa

0+160

2

árok

II-3-0-0

0+720

Vörösmarty

II-3-5-0

Rózsa

0+340

4

árok

II-3-0-0

0+720

Vörösmarty

II-3-5-1

Állomás

0+150

1

árok

II-3-5-0

0+180

Rózsa

II-3-5-2

Állomás

0+120

1

árok

II-3-5-0

0+180

Rózsa

II-3-6-0

Klapka

0+290

4

árok

II-3-0-0

1+050

Vörösmarty

II-3-6-0

Május 1.

0+080

1

árok

II-3-7-0

Klapka

0+335

4

árok

II-3-0-0

1+050

Vörösmarty

II-3-7-0

Bajcsy Zs.

0+285

1

árok

II-3-8-0

Klapka

0+330

6

árok

II-3-0-0

1+070

Vörösmarty

II-3-8-0

Május 1.

0+110

0

árok
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Csatorna
száma

helye (utca)

hossza

II-3-8-1

Vörösmarty

0+240

II-3-8-2

Ságvári

II-3-9-0
II-3-9-1

Befogadó
műtárgyak

típus

száma

szelvényszám

helye (utca)

1

árok

II-3-8-0

0+020

Klapka

0+220

1

árok

II-3-8-0

0+203

Klapka

Klapka

0+160

2

árok

II-3-0-0

1+070

Vörösmarty

Állomás

0+240

1

árok

II-3-9-0

0+160

Klapka

száma

KirályhegyesiII-4-0-0

Bajcsy Zs.

0+540

7

árok

II-4-0-0

Rózsa

0+150

0

árok

Száraz-ér

88+754

KirályhegyesiII-4-2-0

Fő

0+480

0

zárt

II-4-2-0

Rózsa

0+100

0

zárt

II-5-1-0

József A.

0+200

0

szikkasztó

II-6-1-0

József A.

0+200

0

szikkasztó

Száraz-ér

88+584

KirályhegyesiII-7-0-0

József A.

0+280

3

árok

Száraz-ér

87+395

II-7-1-0

Kossuth

0+180

2

árok

II-7-0-0

0+147

József A.

KirályhegyesiII-8-0-0

Kossuth

Összesen :

0+260

4

árok

Száraz-ér

87+972

24+985

2017-ben a Dózsa György utcán meglévő csapadékvíz csatorna (régi nevén: I-11-0-0)
felújításra került. A felújítás 937,4 fm nyílt földmedrű és 70,3 fm zárt szakaszt érintett. A
rekonstrukció célja a kapcsolódó vízgyűjtő területen keletkező belvíz és a lehulló csapadékvíz
megfelelő elvezetésének biztosítása volt.

Kiépített szivattyúállások, szivattyúzási helyek
A közigazgatás területén nincsen kiépített szivattyúállás vagy szivattyútelep.
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1. Alapozó munkarész

Szükségtározásra alkalmas helyek
A közigazgatáson nincs olyan terület, mely tározó, szükségtározó kiépítésére alkalmas
lenne, így az összegyülekező belvizek tározására, esetleges szükségtározására sem a
belterületen, sem a közelben külterületen nem megoldható.
Védelmi eszközök, gépek, anyagok
Lásd: S-04 segédlet

Készítette: Oskó Attila
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2. Védelmi fokozatok

2. VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK
SZABÁLYAI ÉS FELADATAI

2.1.

Az elrendelés előzményei, információk

Az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a polgármester, mint a védekezésre
kötelezett szervezet vezetője rendeli el, módosítja és szünteti meg. A rendkívüli védekezési
készültség elrendeléséről és megszüntetéséről a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
felelős miniszter dönt.
A védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a
polgármester az ATIVIZIG ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és
a lakosságot haladéktalanul tájékoztatja.
A megfelelő időben történő elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a
meteorológiai előrejelzéseket. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vízkárelhárításhoz
segítséget nyújtó szervekkel a kialakult és várható árvízi helyzettel kapcsolatban (ATIVIZIG
ügyelet).
A helyi vízkárelhárítás feladatait - így a védekezési fokozatok elrendelését is - a
szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal (ATIVIZIG),
katasztrófavédelem

egységeivel

és

Dél-Békés

megyei

Vízgazdálkodási

Társulattal

rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni.
A védekezés ideje alatt a polgármesteri hivatalnak védekezési ügyeletet kell tartani. Az
ügyeleten naplót kell vezetni. A naplóba be kell jegyezni a védekezés szempontjából minden
jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és
jelentést. A védekezési napló hiteles elszámolási dokumentum. A készültségi fokozat
elrendelését, majd annak módosításait, illetve megszüntetését a be kell jelenteni a
formanyomtatvány alján feltüntetett intézményeknek.
A belvízvédekezésről vezetett naplóban rögzíteni kell a levezető rendszerek működését és
a vízzel borított területek (becsült) kiterjedésének változásait, aktuális értékét, továbbá
lehetőség szerint a szivattyúzott mennyiséget és működtetett gépkapacitást, átemelt víz
befogadó medrének megnevezését.

Készítette: Oskó Attila
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2. Védelmi fokozatok

Védekezési fokozatok

2.2.

Célszerű a fokozat elrendeléseket a település belvíz-, csapadékvíz elvezető hálózatának
telítettségéhez rendelni, vagy a szivattyúzási igény jelentkezéséhez/ fokozódásához, továbbá
egyes mély fekvésű település-részeken elöntések keletkezéséhez/kiterjedéséhez kötni.
Vizsgálandó, hogy adott szituációban további kedvezőtlen elöntési helyzet várható-e
meteorológiai előrejelzés alapján.
Az Önkormányzat a fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről
haladéktalanul tájékoztatni köteles az ATIVIZIG ügyeletét.
A napi jelentést az ATIVIZIG ügyeletének a védekezés ideje alatt minden nap 7:00 óráig
meg kell küldeni.
2.2.1.

I. fokú készültség

Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha
▪

a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a
belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

▪

a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését,
jégtelenítését, a hóval betemetett szakaszok tisztítását vagy egyéb, vízfolyást
gátló akadály jogszerű eltávolítását kell elvégezni;

▪

a

belvizek

gravitációs

levezetésének

lehetősége

megszűnt,

a

szivattyútelepeket és az egyéb vízkormányzó műtárgyakat egyműszakos
üzemben kell működtetni; vagy
▪

a várható belvízi helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni.

A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a csatornák, zsilipek,
szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát.
A készültség ideje alatt – szükség szerint – nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A
csatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni,
feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére.
Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a
szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő
kezeléséről.

Készítette: Oskó Attila
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2.2.2.

2. Védelmi fokozatok

II. fokú készültség

A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha
▪

az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb
vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a
szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az
állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.
A védekezés területét II. fokú készültség esetén a védelmi szakaszra beosztottak a
szakasz-védelemvezető, a szakasz-védelemvezető és helyettese az illetékes VIZIG
vezetőjének (vízügyi igazgató) engedélyével hagyhatja el.
2.2.3.

III. fokú készültség

A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha
▪

a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük
legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy

▪

a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg
szükségtározását kell elrendelni.

A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint
elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe
veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.
Feladatok az előzőeken túl:
▪

II. fokú belvízvédelmi készültség kiegészítése további tartalékállományú
személyzet és technikai eszközállomány bevonásával

▪

élet és vagyonbiztonság fokozott veszélyeztetése következtében a mentési
munkálatok előkészítése, a mentéshez szükséges személyi és technikai
feltételek biztosítása

▪

külső segítőszervezetek (polgárvédelem, rendvédelmi szervek) igénybevételi
lehetőségeinek kidolgozása,

▪

riasztás, mozgósítás egyeztetése
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Rendkívüli készültség

Ha az ATIVIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz
lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további
elöntések várhatók, a vízügyi igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű
tájékoztatásával – köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli
készültség elrendelésének kezdeményezésére.
A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A
szükségtározó igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének
javaslatára, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter engedélyezi.
A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során a
polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján
közvetlenül a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének, illetve rendkívüli védekezési
készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a VIZIG igazgató
vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kirendelt megbízott,
továbbá a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek van alárendelve.
Feladatok az előzőeken túl:
▪

riasztás és lakosok veszélyeztetett övezetből való kitelepítések megkezdése

▪

külső segítőszervezetek helyszínre vezénylése

▪

mentési-, menekülési-, közlekedési útvonalak kijelölése és fenntartása,
veszélyeztetett területeken a szükséges útlezárások elrendelése és fenntartása,
közlekedés rendjének biztosítása

▪

kitelepített

lakosok

szükségszállásokon

való

elhelyezése,

alapvető

szükségletek kielégítésének megszervezése és folyamatos ellátás biztosítása
▪

veszélyeztetett

terület

őrzésének megszervezése, állandó őrszolgálat

biztosítása
▪

ÁNTSZ szakmai irányításával a veszélyeztetett területen a szükséges
mentesítési, fertőtlenítési feladatok megszervezése

▪

veszélyhelyzet

megszüntetését

követően

a

kitelepített

lakosok

visszatelepítésének előkészítése
▪

visszatelepítés megszervezése
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Ha a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók)
teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll,
a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények,
közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő,
legelő, egyéb. A belvízmentesítés elsőbbségének biztosítása érdekében a szakaszvédelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan szüneteltetheti,
különös tekintettel a termál és fürdő csurgalékvízre.
Készültség megszüntetése

2.2.5.

A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

2.3.

Riasztási terv

A település rendelkezik riasztási tervvel, melyet a Települési Veszélyelhárítási Terv
tartalmaz, melyhez jelen terv is mellékletként van csatolva. A releváns fejezetek:
4.1 A riasztás, figyelmeztetés, veszélyhelyzeti tájékoztatás rendje
4.2 A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása
4.3 A riasztás és a veszélyhelyzeti tájékoztatás közös szabályai
5. melléklet: Lakosság riasztása
A Battonya Város polgári védelmi szervezeteinek (alegységeinek) megalakítási terve és
állománytáblázata (mely szintén a Veszélyelhárítási Terv melléklete) tartalmazza a részletes
Riasztási névjegyzéket.

2.4.

Mozgósítási terv

A település rendelkezik mozgósítási tervvel, melyet a Települési Veszélyelhárítási Terv
tartalmaz. A releváns fejezetek:
3.3 A riasztás és a készenlétbe helyezés rendje
3.4 A riasztás végrehajtása
3.4.1 Hivatásos katasztrófavédelmi szervek riasztása, készenlétbe helyezése
3.4.2 Köteles polgári védelmi szervezetek állománya
3.4.3 A polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelése

3.4.4 A polgári védelmi szervezetek készenléti ideje
3.5 Önkéntes mentőszervezetek
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Mentéskiürítési terv

A település rendelkezik mentéskiürítési tervvel, melyet a Települési Veszélyelhárítási
Terv tartalmaz. A releváns fejezetek:
4.5 A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés rendje
4.6 A kitelepítés és kimenekítés követelményei

2.6.

Védekezési anyagok és eszközök

Az S-04 segédletben kerülnek ismertetésre.

2.7.

Hírközlés

•

közérdekű közlemény közzétételével,

•

a lakossági riasztó rendszer eszközeivel,

•

elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével (pl. település weboldala)

•

a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),

•

a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben
rendelkezésre álló egyéb eszközökkel (rendvédelmi szervek, magánszemélyek
élőbeszéd sugárzására alkalmas kihangosító eszközei, valamint kézi kihangosító
eszközök).
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3. AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZET FELADATAI
A helyi önkormányzatok főbb feladatai:
•

a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a
védekezés ellátása;

•

a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és
egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése — kül- és belterületi védőművek
építésével — a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;

•

a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő — külön jogszabályban
meghatározott — feladatok ellátása.

•

a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás;

•

a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.

•

a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása — a
védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés —
az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy
elhárításában érdekeltek kötelezettsége.

A védekezési tevékenység során az ATIVIZIG a polgármester részére nyújtott segítség
keretében műszaki szakirányítást végez.
Az önkormányzati védelmi szervezet jogszabályban meghatározott további feladatait az S03 és az S-10 segédlet tartalmazza.
Az önkormányzati védekezési szervezet személyi beosztásaiban (S-02 és S-03 segédletek)
bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezetni.
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4. CSELEKVÉSI PROGRAM
A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy akadályoztatása
esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető) aki a védekezést személyes felelősséggel
irányítja és vezeti.
A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik.
Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki,
illetve oda érkezik.
A védelemvezető a védekezés operatív irányítója, a döntések utasítások kiadója, a
végrehajtás számon kérője, döntései szakmai megalapozására kérheti az ATIVIZIG műszaki
segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét.
A Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem
veszi át a Védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít
felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.
Az állami kezelésű belterületi vízilétesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni,
viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a
tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.
A védekezési időszak feladatait képezik:
•

A védekezésre való felkészülés

•

Az operatív védekezés

•

A védekezés megszűnését követő intézkedések

4.1.

A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű

beavatkozások
Lásd: 5.1. fejezet

4.2.
•

A védekezési időszak főbb feladatai

Tájékozódás a kialakult és várható vízkár-elhárítási eseményekről és a várható
elöntési helyzetekről

•

A készültségi fokozat elrendelése, figyelőszolgálat megszervezése
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•

A vízkár-elhárítási szervezet mozgósítása és kirendelése

•

Szükség esetén műszaki és technikai segítségkérés

•

Az érintett lakosság, az államigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek
tájékoztatása

•

Védelmi napló vezetése, események dokumentálása és jelentések elkészítése

•

A munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás,
logisztika, üzemanyag, WC, oltások stb.)

•

Baleset- és munkavédelmi oktatás

•

Védekezési beavatkozások végrehajtása, (vízkár-elhárítási tervben foglaltak
alapján)

•

Ha valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége, úgy a mentéskiürítés megszervezése

•

Fontos felhívni a védekezők figyelmét, hogy a szivattyúzás intenzitását,
időtartamát szakember bevonásával szabad meghatározni! (Célszerű teljes
mértékben kerülni a pincéből való szivattyúzást!)

Operatív beavatkozások tervezési iránymutatása
•

A konkrét beavatkozási helyszínek bemutatása

•

Minden védekezési helyszínre meg kell adni a beavatkozási módokat és az
azokhoz szükséges anyag, eszköz, gép, létszám igényeket

•

A részletes leíráson kívül mellékelni kell egy összefoglaló táblázatot is, amelynek
tartalmaznia kell:
-

A védelmi beavatkozással érintett területeket, létesítményeket

-

A tervekben javasolt védképességet fokozó átalakításokhoz szükséges
védekezési megoldások módját

-

A javasolt védekezési módok:

Készítette: Oskó Attila
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A védekezés megszűnését követő főbb feladatok

A védelemvezető a készültség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik:
-

a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről,
kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való
kiegészítéséről;

-

a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;

-

más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások,
anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők
visszaadásáról;

-

a megrongálódott védőművek helyreállításáról.

A készültség megszüntetését követő 30 napon belül a védelemvezető a felülvizsgálatra
jogosult szerv (ATIVIZIG) részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és
jóváhagyásra előterjeszteni.
A tartós III. fokú készültséggel járó védekezéseket a védekező szerv a felülvizsgálatra
jogosult bevonásával (ATIVIZIG) értékelni köteles.

A védekezésre kötelezett szervezet vezetője (a polgármester) által összeállított és vezetett
bizottság a védelmi műveket, felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, az információs
és távközlő eszközöket, rendszereket, valamint a védekezési felkészültséget köteles évenként
legalább egyszer felülvizsgálni. A bizottság a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít,
amelyben megállapításait védelmi szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően
rögzíti.
A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési
tervet kell készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők
végrehajtásának határidejét, valamint az intézkedésért felelős személyeket.
A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati
jegyzőkönyvek alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt
december 10-ig jóváhagyásra meg kell küldenie az ATIVIZIG-nek, mint a felülvizsgálatra
jogosult szervnek.
Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek
felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot
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közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi
képesség átmeneti helyreállításáról kell gondoskodni.
Az érintett védelmi szakaszokon a felülvizsgálatot rendkívüli védekezési készültséget,
valamint a védművek megrongálódásával járó jelentősebb III. fokú védekezést követően is
végre kell hajtani.
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5. VÉDEKEZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜLI FELADATOK

5.1.

Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások

A védekezésre kötelezetteknek a felkészülés keretében belvízvédekezési tervet kell
készíteni. A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat,
adatokat, nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez
szükségesek. A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet
alapján területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen tervezői jogosultsággal
rendelkező személy vehető igénybe, aki köteles a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján
árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés,
belvízvédelem, öntözés részterületre vonatkozó szakértőt a tervezésbe bevonni.
A védekezési terveket minden év december 10-ig felül kell vizsgálni és a változásokat a
terveken át kell vezetni.

•

Tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai
és hidrológiai helyzetről

•

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotának
ellenőrzése, és a szükséges preventív jellegű beavatkozások elvégzése

•

Töltések, vízvisszatartó depóniák, medrek, és beavatkozási helyek kaszálása a
jelenségek megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében

•

A medrekből a víz levezetését gátló akadályok eltávolítása

•

A beavatkozási helyeket és csatornákat megközelítő utak járhatóságának
biztosítása

•

Műtárgyak felülvizsgálata, az elzáró szerkezetek üzemképességének biztosítása

•

Védelmi

eszközök-

(világító

eszközök,

kéziszerszámok,

stb.),

anyagok

(homokzsák, homok, fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) meglétének
ellenőrzése
•

Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése
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5. Védekezési időszakon kívüli feladatok

Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése, riasztása

Vízgyűjtőn elhelyezkedő ipari, mezőgazdasági és vízgazdálkodási létesítmények riasztási,
értesítési, kárelhárítási terveinek áttekintése, kapcsolódó intézkedések megfogalmazása

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes
állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés. A településeken jelentkező károk
nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi vízkár megelőzéséhez
szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan megvalósítják. Lényeges,
hogy az ismert védekezésre alkalmas helyszíneken meg kell előzni a beavatkozások
ellehetetlenülését.
Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár
problémáit – a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági
alapot,

gondoskodni

az

elkészült

művek

fenntartásáról.

Helyes

építési

műszaki

követelményeket kell rendelni a területhasználatokhoz (pl.: mélygarázsok, pincék építése,
padlószintek, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő kialakítása, elektromos
bekötések körültekintő kialakítása stb.) és településrendezési tervekben a megfelelő övezeti
besorolást kell megadni. A védekezések során helyi vízkár vagy belterületi vízelvezetés
esetén gyakori probléma a vízelvezető rendszer hiánya, a csatornák, útárkok fenntartásának
elmaradása, csapadékvíz elvezető rendszerek alulméretezettsége, rossz műszaki megoldása,
karbantartási elmaradások. Mindezek megoldása, kezelése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően az önkormányzatok feladata.

5.2.

A védképes állapot fenntartása

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotát minden
évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat
sürgősen meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos
külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás,
erdőirtás stb.), a mélyfekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni. Javasolt a
szomszédos Önkormányzatok, az ATIVIZIG képviselőjének és egyéb érintetteknek a
meghívása is az ellenőrző bejárásokra. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a szükséges
intézkedésekre a felelősök megjelölésével „Intézkedési tervet” kell készíteni.
A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző
felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását.
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Az állandó védműveken a tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó
karban tartása, a védelmi eszközök, gépek (pl. szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok,
világító eszközök stb.) anyagok karbantartása szükséges.

5.3.

A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések

Battonya Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (készítette: K&K TAX AUDIT
Könyvelő és Adótanácsadó Kft., 2017) vízrendezés, csapadékvíz elvezetés vonatkozásában az
alábbiakat írja:
„A fejlesztés célja a
fejlesztése,

település

környezeti

belterületi

biztonságának

csapadékvíz

növelése,

a

elvezetési

belvíz

-

és

rendszerének
helyi

vízkár

veszélyeztetettségének csökkentése.
A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak
érdekében, hogy a városrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon,
valamint a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor
környezetileg fenntartható városi környezet kerüljön kialakításra.
Elérni kívánt eredmények: Dózsa György utcában korábban megvalósult, -jelenleg
vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkező - nyílt bel-és csapadékvíz elvezető csatorna
felújítása. Az utca végén a csatorna a Királyhegyesi-Száraz-érbe való becsatlakozása zárt
csatorna

szakasszal. Az épített környezet fejlesztése során a városlakók számára

megismertetésre kerülnek azok az építési technológiák,
hatékonyabban

lehet

Készítette: Oskó Attila
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6. KORÁBBI VÉDEKEZÉSEK TAPASZTALATAINAK
ÉRTÉKELÉSE

Vízkárok kialakulásához vezető hidrometeorológiai körülmények
A csapadék szélsőséges eloszlása és a talajvíz magas állása.
Információk, előrejelzések beszerzésének forrásai
Az előrejelzéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat által közölt előrejelzések és
veszélyjelzések szolgáltatják. Az elérési címeket az S-7-es melléklet tartalmazza.
Konkrét védekezési beavatkozások
Az 1970 –es évek végén a kiépítetlen belterületi vízelvezető rendszer miatt több mint 100
lakóingatlant öntött el a térségben jelentkező jelentős belvíz. Ezek a lakóingatlanok állapotuk
jelentős romlása és a veszélyességük miatt elbontásra kerültek. Szerencsére állami segítséggel
sikerült újjáépíteni őket és biztosítani a tulajdonosoknak az újrakezdést.
Ezek után a belterületi belvízelevezető rendszer 1981-84 között épült ki. A kiépítést
követően a térségben szárazabb periódus következett, így csak az 1999 év tavaszán jelentkező
komoly csapadékmennyiség hatására keletkeztek belvízi elöntések a közigazgatáson. Az
elöntések keletkezésének oka főleg abban kereshető, hogy a nagy gyűjtő csatornák a városban
igen csak elhanyagoltak voltak, forrás hiány miatt évek óta nem történt rajtuk megfelelő
mértékű karbantartás, helyreállítás.
A belterületei árkokra beépítésre került átereszcsövek sok esetben nem megfelelő
méretűek, nem a megfelelő folyásszintre lettek lehelyezve, így ezek csak gyorsították az
árkok feliszapolódását, akadályozták az összegyülekezett csapadékvíz gyors levonulását. Ez
azt eredményezte, hogy sok helyen a levezető árkok funkcióképessége igen korlátozott vagy
teljesen megszűnt, mely általános lefolyási gondokat eredményezett a belvízöblözetekben.
Az ingatlanok kapubejáróiban a telektulajdonosok által lehelyezett, nem megfelelő méretű
és ezáltal nem megfelelő csapadékvíz-áteresztő képességű átereszcsövek az 1999 év tavaszi
védekezés folyamán kiszedésre kerültek. Az átereszek helyreállításáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodott, megfelelő méretű átereszek megvásárlásával és megépítésével.
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A 2000. évi belvízkor a levezető árkok tisztításra kerültek, az átereszek helyreállítása
megtörtént.
Vízkárral érintett területek
Jellemzően az Aradi út, Bajcsy-Zsilinszky és Liliom utcák által határolt lefolyástalan mély
fekvésű területe, valamint a legmélyebb területe a településnek, vagyis a belterület DNy-i
része, a Rózsa, Állomás és Május 1. utcákkal határolt terület.
Az 1999-es belvíz idején az alábbi utcákon történt beavatkozás: Fő utca, József Attila u.,
Hunyadi u., Vörösmarty u., Fakertvég u., Ságvári u., Táncsics u., Ady u., Dózsa u., Rózsa u.,
Liliom u., Klapka u.
Település megközelíthetőségének akadályai
Nem volt ilyen.
Információáramlás minősége, forrásai
Az infomációáramlásban fennakadás, probléma nem volt. Az információk telefonon,
faxon, e-mailben, valamint papír alapon kerültek továbbításra.
Védelmi erőforrások rendelkezésre állása (létszám, eszköz, anyag)
A korábbi védekezésekkor az erőforrások megfelelő mértékben rendelkezésre álltak,
melyeket részben a segítő szervezetek (önkéntes Tűzoltóság) biztosítottak.
Az 1999. februárjában történt belvízi elöntéskor, mely a legjobban dokumentált, az alábbi
személyzetet, eszközöket vetették be:
1999. február 23-án: 2 fő műszaki vezető, 25 fő közmunkás, 1 db Weimar markoló, 1 db
Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800 l/perc), 1 db
Mercedes tűz. Szer. Gépkocsi + szivattyú.
Február 24-én: 2 fő műszaki vezető, 40 fő közmunkás, 1 db Weimar markoló, 1 db
Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800 l/perc).
Február 25-én: 2 fő műszaki vezető, 40 fő közmunkás, 1 db Weimar markoló, 1 db
Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 2 db szivattyú (800 l/perc). A
VIZIG 1 db telepített és 1 db mobil szivattyű üzemeltetését kezdte meg, a csatornában lévő
víz átemelésére.
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Február 26-án: 2 fő műszaki vezető, 30 fő közmunkás, 2 db Weimar markoló, 1 db
Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 3 db szivattyú (800 l/perc).
Február 27-én: 2 fő műszaki vezető, 30 fő közmunkás, 1 db Magirus tűz. Szer. Gépkocsi,
1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800 l/perc).
Február 28-án: 10 fő kezelő személyzet, 1 db Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz.
Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800 l/perc).
Március 1-jén: 10 fő kezelő személyzet, 1 db Magirus tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db Ifa tűz.
Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800 l/perc).
Március 2-án: 6 fő kezelő személyzet, 1 db Ifa tűz. Szer. Gépkocsi, 1 db szivattyú (800
l/perc). Déltől a VIZIG megszüntette a szivattyúzást.
Dokumentálás minősége
A vízkár-elhárítási munkálatok dokumentáltsága viszonylag hiányos, emiatt nehéz
kielemezni a korábbi eseményeket.
Segítő szervezetek
Lásd: S-01 melléklet.
Fejlesztésekre vonatkozóan engedélyes tervek, koncepciók
Lásd:
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SZÖVEGES, TÁBLÁZATOS MELLÉKLETEK
TARTALOMJEGYZÉKE
M-1 Védekezési készültségi fokozat elrendelő határozat
M-2 Védekezési készültségi fokozat megszüntető határozat
M-3 Napi jelentés
M-4 A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása
M-5 A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések
M-6 A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása
M-7 Összefoglaló jelentés
M-8 Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz
M-09 "Felhívás Közerőnek " hirdetmény nyomtatvány
M-10 Kitelepítési felhívás -hirdetmény, nyomtatvány

Ezek a védekezés alatt kitöltendő, vezetendő nyomtatványok!
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Védekezési készültségi fokozat elrendelő határozat

M-1

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSÉGI FOKOZAT ELRENDELŐ HATÁROZAT
Battonya településen jelenleg nem áll fenn vízkár-elhárítási készültség/ I. / II. / III. fokú belvíz
készültség áll fenn.*
Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyaira és a kialakult helyzetre való tekintettel
……… év ……… hó …….. nap …… óra …… perctől
I. / II. / III. fokú* belvíz védekezési készültséget rendelek el
Battonya egészére
a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13.§
(1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.
A védekezés ideje alatt az Ügyeleti Szolgálat a Polgármesteri Hivatalban működik.
Címe: 5830 Battonya Fő u. 91.
A védelemvezető: Marjai János
A védelemvezető a 06-68/456-000 telefonszámon és a polgarmester.battonya@fabinet.hu
email címen érhető el.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített
formában hoztam meg.

Battonya, ……… év ……… hó …….. nap
..................................................
Marjai János
védelemvezető
A határozatról értesítést kapnak:
ATIVIZIG Műszaki Ügyelet, 6720 Szeged, Stefánia 4.
62/423-840, 30/415-81-00
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség,
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. u. 10.
62/535-060
Békés Megyei Védelmi Bizottság, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
66/441-722
Békés m. Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
66/549-470
Lakosság

*

A megfelelő aláhúzandó.
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Védekezési készültségi fokozat megszüntető határozat

M-2

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSÉGI FOKOZAT MEGSZÜNTETŐ
HATÁROZAT
A vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13.§
(1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a Battonya közigazgatási területére vonatkozóan
……… év ……… hó …….. nap …… óra …… perctől érvényben lévő I. / II. / III. fokú*
belvíz védekezési készültséget ……… év ……… hó …….. nap …… óra …… perctől

MEGSZÜNTETEM.

A megszüntetés indokai:
A vízszint csökkenésére, a kedvezően alakuló hidrológiai helyzetre való tekintettel a
védekezési készültség fenntartása nem indokolt.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített
formában hoztam meg.

Battonya, ……… év ……… hó …….. nap
..................................................
Marjai János
védelemvezető
A határozatról értesítést kapnak:
ATIVIZIG Műszaki Ügyelet, 6720 Szeged, Stefánia 4.
62/423-840, 30/415-81-00
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség,
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. u. 10.
62/535-060
Békés Megyei Védelmi Bizottság, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
66/441-722
Békés m. Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
66/549-470
Lakosság

*

A megfelelő aláhúzandó.
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Napi jelentés

M-3

NAPI JELENTÉS
Védekező szervezet:

Battonya Önkormányzata

Tárgynap

……… év ……… hó …….. nap

Vízkárelhárítás

Belvíz

I. VÉDELMI HELYZET
Elrendelt készültségi fokozat

I. / II. / III. fokú*

Elrendelés kezdete

……… év ……… hó …….. nap ….. óra ..…
perc

II. VÉDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
(hidrometeorológiai jellemzők, végzett
veszélyeztetett közigazgatási terület, stb)

tevékenységek,

elöntött

terület

nagysága,

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK
A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám
Létszám (fő)

Erőforrás

Műszaki

Egyéb

Fizikai

Összesen

Saját erő
Külső forrás
Összesen
A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések
Teherautó (db)

Személyautó (db)

Lassú jármű
(db)

Földmunkagép
(db)

Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:
.....................................................................................................................................................................

*

A megfelelő aláhúzandó.
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Napi jelentés

M-3

A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok
Homokzsák (db)

Homok (m³)

Fólia (m2)

Kenőanyag (L)

Üzemanyag (L)

Karó (db)

Palló (m2)

Kavics (m³)

Terméskő (m³)

Vill. Energia (kWh)

Egyéb anyagok:
.....................................................................................................................................................................
IV. JELENSÉGEK
(Észlelt jelenségek helye, észlelés időpontja, elmúlt 24 órában keletkezett károk)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
V. BEAVATKOZÁSOK
(Elvégzett beavatkozások, munkák, azok helyszínei, típusa, eredménye; szivattyúk
üzemeltetésére vonatkozó adatok: kapacitás, átemelt vízmennyiségek, vízállások, befogadók)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
VI. KÖLTSÉGEK
A védekezés napi becsült költsége: ………………… Ft
VII. EGYEBEK
(VIZIG részéről kijelölt műszaki irányító neve, megjegyzései, stb.)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Battonya, ……… év ……… hó …….. nap
..................................................
Marjai János
védelemvezető
A napi jelentés elküldendő:
ATIVIZIG Műszaki Ügyelet, 6720 Szeged, Stefánia 4.
62/423-840, 30/415-81-00
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség,
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 10.
62/535-060
Békés Megyei Védelmi Bizottság, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
66/441-722
Békés M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. ...................................................... ................. ........ 66/549-470

Készítette: Oskó Attila

M-3-2.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Létszám nyilvántartás

M-4

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÁSA

SorDátum
szám

Készítette: Oskó Attila

Név

Beosztás

M-4-1.

Szolgálati Igazolt
hely
munkaóra

Verzió: v3.0

Igazoló
(Név, aláírás)

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása

M-5

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS
BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám

Az igénybevétel ideje
(Dátum-idő, tól-ig)

Készítette: Oskó Attila

Azonosító
(nyilvántartási
szám, gyári
szám,
rendszám)

Az
igénybevétel
jogcíme

M-5-1.

Az igénybevétel
helyszíne

Verzió: v3.0

Leigazolt
használat
(óra, km,
stb.)

Igazoló
(név, aláírás)

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása

M-6

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT ANYAGOK
NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám

A felhasznált anyag

Készítette: Oskó Attila

Mérték Felhasznál
Mennyisége
ás
egység
helye

M-6-1.

Felhasznál
ás ideje
Igazoló
(dátum,
(Név, aláírás)
idő)

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Összefoglaló jelentés

M-7

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Védekező szervezet:

Battonya város Önkormányzata

Időtartam

……… év ……… hó …….. naptól
……… év ……… hó …….. napig

Vízkárelhárítás

Belvíz

I. KÉSZÜLTSÉGI ADATOK
Elrendelt készültségi fokozatok

I. / II. / III. fokú*

Elrendelés időtartama

……… év ……… hó …….. nap ….. óra ..… perc

II. VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
Hidrometeorológiai helyzetkép értékelése, tapasztalatok
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Felkészülés rövid leírása
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Védekezési munkák időrendben
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Veszélyeztetett közigazgatási terület, elöntött terület nagysága
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
*

A megfelelő aláhúzandó.

Készítette: Oskó Attila

M-7-1.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Összefoglaló jelentés

M-7

Mentési-kiürítési munkák
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Védelmi létesítményekben keletkezett károk, helyreállítási igények
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK (ÖSSZESEN)
A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám
Létszám (fő)

Erőforrás

Műszaki

Fizikai

Egyéb

Összesen

Saját erő
Külső forrás
Összesen
A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések
Teherautó (db)

Személyautó (db)

Lassú jármű (db)

Földmunkagép (db)

Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok
Homokzsák (db)

Homok (m³)

Fólia (m2)

Kenőanyag (L)

Üzemanyag (L)

Karó (db)

Palló (m2)

Kavics (m³)

Terméskő (m³)

Vill. energia (kWh)

Egyéb anyagok:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Készítette: Oskó Attila

M-7-2.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Összefoglaló jelentés
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IV. JELENSÉGEK ÉS BEAVATKOZÁSOK
Észlelt jelenségek, azok helye, észlelés időtartama, fejlődéstörténete
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Szivattyúzási munkák bemutatása, szivattyúzott vízmennyiség (m³)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
V. KÖLTSÉGEK
A védekezés becsült költsége:

………………… Ft

Részletezve:
Személyi kiadások:

………………… Ft

Személyi kiadások járulék terhei:

………………… Ft

Dologi kiadások:
Felhasznált védanyagok:

………………… Ft

Felhasznált energiahordozók költsége:

………………… Ft

ebből üzemanyag:

………………… Ft

- vill. energia:

………………… Ft

A védekezés során meghibásodott gépek, eszközök javítási, helyreállítási költségei: ………...…… Ft
Belvízvédekezéshez közvetlenül kapcsolódó egyéb kiadások: ………………. Ft

Készítette: Oskó Attila

M-7-3.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Összefoglaló jelentés
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VI. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Események értékelése, jelenségek és beavatkozások
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Védművek értékelése
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Kommunikáció a készültség során
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Társszervezetekkel történő együttműködés során szerzett tapasztalatok, javaslatok
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Védekezési tapasztalatok, levont következtetések
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Fejlesztési javaslatok
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Battonya, ……… év ……… hó …….. nap
..................................................
Marjai János
védelemvezető

Az összefoglaló jelentésből kapnak:
ATIVIZIG Műszaki Ügyelet, 6720 Szeged, Stefánia 4.
62/423-840, 30/415-81-00
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség,
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. u. 10.
62/535-060
Békés Megyei Védelmi Bizottság, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
66/441-722
Békés m. Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
66/549-470

Készítette: Oskó Attila

M-7-4.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz

M-8

JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉS VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI
VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Készült (hely):

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

Dátum:

…….... év ………… hónap ….... nap

Tárgy:

Battonya város Önkormányzata vízkár-elhárítási védképességének évi
felülvizsgálata

Jelen vannak:
Sorszám

Név/

Szervezet/

Beosztás/

Aláírás

Cím

Telefonszám

1.

2.

3.

4.

5.

Készítette: Oskó Attila

M-8-1.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz
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I. TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV
Vízkár-elhárítási terv legutóbbi aktualizálásának időpontja
Települési

vízkár-elhárítási

szervezeti

beosztás

aktualizálásának

időpontja
Szöveges értékelés:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
II. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA
Belterületi mentesítő belvízvédelmi művek
Hossza

Állapota (jó,

Kaszáltság

Feliszapo-

Darab-

Kiépítettség*

(m)

megfelelő,

(%)

lódottság

szám/

(%)

felújítandó,

(tól-ig)

térfogat

változó)

(cm)

Zárt csatorna (nem áteresz)
Nyílt, hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna
Nyílt, korszerű előregyártott
vasbeton elemmel burkolt cs.
Nyílt földmedrű csatorna
Folyóka
Szikkasztó árok
Csatorna mindösszesen
Záportározó
Szivattyúállás

* kiépítettség = Meglévő vízelvezető lét. hossza / szükséges vízelvezető lét. hossza * 100%

Készítette: Oskó Attila

M-8-2.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz
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Külterületi mentesítő belvízvédelmi művek

Hossza

Állapota (jó,

Kaszáltság

Feliszapolódottság

Darab-szám/

(m)

megfelelő,

(%)

(tól-ig)

térfogat

felújítandó,

(cm)

változó)
Zárt csatorna (nem áteresz)
Nyílt, hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna
Nyílt, korszerű előregyártott
vasbeton elemmel burkolt cs.
Nyílt földmedrű csatorna
Szikkasztó árok
Csatorna mindösszesen
Záportározó
Szivattyúállás

Szöveges értékelés:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK
ÁLLAPOTA
Önkormányzat kezelésében lévő, bel- és külterületen található védelmi művek, műtárgyak:
Töltés (depónia) hossza (km)
Töltések kaszáltsága a hossz %-ában
Kaszálások száma (alkalom)
Műtárgyak állapota (jó, rossz, megfelelő, felújítandó)

Szöveges értékelés:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Készítette: Oskó Attila

M-8-3.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz
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IV. VÉDELMI ANYAGOK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK
Sorszám

Védelmi anyag megnevezése

Egység

1.

Homokzsák

db

2.

Homok

m³

3.

Fólia

m2

4.

Karó

db

5.

Palló

m2

6.

Kavics

m3

7.

Terméskő

m3

Mennyiség

Állapot

Mennyiség

Állapot

8.
9.

Sorszám

Védelmi eszköz megnevezése

Egység

1.

Lapát

db

2.

Talicska

db

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Készítette: Oskó Attila

M-8-4.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01
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Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz
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V. A VÉDKÉPESSÉG HIÁNYOSSÁGAINAK MEGSZÜNTETÉSE
A védképesség helyreállítása/hiányossága érdekében elvégzett/hátralévő feladatok:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
VI. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK
A védképesség növelése érdekében szükséges javaslatok:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
k.m.f.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Készítette: Oskó Attila

M-8-5.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Felhívás közerőnek hirdetmény nyomtatvány

M-9

FELHÍVÁS KÖZERŐNEK HIRDETMÉNY

Battonyai lakosok
figyelem!

A város területét belvízveszély fenyegeti.

Kérjük, hogy a védelmi munkálatok
ellátására
KÖZERŐNEK
jelentkezzenek!

A gyülekezés helye:

Battonya Város Önkormányzata előtt

A gyülekezés naponta:

08.00 órától
vagy

20.00 órától

A szolgálatteljesítés 12 óra időtartamú.

Készítette: Oskó Attila

M-9-1.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Szöveges, táblázatos mellékletek

Kitelepítési felhívás hirdetmény nyomtatvány
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KITELEPÍTÉSI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY
A Battonya Város területén kialakult belvízveszély miatt a település polgármestere
elrendelte a veszélyeztetett területen lakók kitelepítését és ideiglenes elhelyezését.
A lakosság védelme érdekében,

a lakóhely elhagyása során a következő rendszabályokat
kell maradéktalanul betartani
1./ A kitelepülők a kitelepítési folyamat során kötelesek a Települési Polgári Védelmi
Parancsnokság és az önkormányzati dolgozók utasításai szerint cselekedni, valamint a saját
biztonságukat szolgáló rendszabályokat maradéktalanul betartani.
2./ A kitelepítés elrendelésekor azonnal a lakásra kell menni és a családtagokat összegyűjtve
kell a lakhely elhagyására felkészülni.
3./ A kitelepülők személyenként 20 kg-os, könnyen szállítható csomagot vihetnek magukkal,
amely a következőket tartalmazhatja:
- személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz
- 2-3 napra elegendő élelmiszer
- fehérnemű, melegruházat, tartalék lábbeli
- tisztálkodási eszközök, gyógyszerek
A személyi csomagokat célszerű hátizsákban, bőröndben, vagy egyszerű zsákban
elhelyezni, a név és cím feltüntetésével.
4./ A gyermekek ruházatán kívül, tartós módon (varrással) fel kell tüntetni nevüket, születési
évüket.
5./ A lakásból való távozáskor el kell zárni, illetve a hálózatról le kell kapcsolni az
elektromos, víz- és gázüzemű készülékeket, berendezéseket. Az ajtókat, ablakokat be kell
zárni.
6./ A lakóhelyek őrzéséről a Rendőrség, a Polgárőrség bevonásával gondoskodik.
7./ A mozgásképtelen, fekvő beteg családtagokat az önkormányzatnál be kell jelenteni és egy
családtag felügyelete mellett a lakásban kell tartani mindaddig, amíg elszállítása meg nem
történik.
8./ Az anyagi javak és az állatállomány elszállításáról és elhelyezéséről a Települési Polgári
Védelmi Parancsnokság gondoskodik.
A körülmények kényszerítő hatására a kényelmet egy sor szükségmegoldással kell
helyettesíteni, ezért le kell mondani minden irreális igényről, a befogadó helyeken a
legalapvetőbb ellátás van csak biztosítva.

Battonya Város Polgármestere

Készítette: Oskó Attila

M-10-1.

Verzió: v3.0.1

Dátum: 2019.02.18

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Segédletek

SEGÉDLETEK TARTALOMJEGYZÉKE
S-01 Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei
S-02 Az önkormányzati védelmi szervezeti beosztás
S-03 Települési vízkár-elhárítási szervezet felépítése
S-04 A vízkárelhárításhoz igénybe vehető erőforrások adatai és beszerzési lehetőségei
S-05 A védelmi napló vezetésének általános szabályai
S-06 Ellenőrző lista a védelemvezető részére
S-07 Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei
S-08 Szakmai tanácsadók névjegyzéke
S-09 Infrastruktúra-üzemeltetők elérhetőségei
S-10 A vízkárelhárítással összefüggő jogszabályok jegyzéke
S-11 A vízkárelhárítással összefüggő fogalom-meghatározások
S-12 Fénykép-katalógus (nem releváns)
S-13 Tervjegyzék
S-14 Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó őrszolgálat részére
S-15 Őrszolgálati jelentés
S-16 Szivattyúk üzemelési szabályzatai

Készítette: Oskó Attila
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Battonya város vízkár-elhárítási terve

Segédletek

Az állami vízkárelhárítás irányítási rendszere és a részt vevők elérhetőségei

S-01

AZ ÁLLAMI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

1. A vízkárelhárítás országos irányításának felépítése
1. A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a Katasztrófavédelmi Koordinációs
Kormánybizottság (a továbbiakban: KKB) az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatainak
országos irányítását az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és az annak
bázisán létrehozott – a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban:
KKB NVK) ár- és belvizek elleni védekezési munkabizottságaként működő – Országos
Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT), valamint a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) és Budapest Főváros védelmi szervei útján látja el.
2. Az országos irányítás rendszere
2. Készültségen kívüli időszakban az OVF Központi Ügyeleti Osztály (a továbbiakban:
Központi Ügyelet), a VIZIG-eknél az állandó ügyelet 24 órás, folyamatos telefonszolgálatot
tart.
3. Előrejelzések alapján várható védelmi helyzet esetén az OVF Árvízvédelmi,
Folyógazdálkodási

és

Közfoglalkoztatási

Főosztálya

–

különösen

hétvégeken

és

munkaszüneti napokon – műszaki készenléti szolgálatot ad.
4. Ha az ország területén bármely árvízvédelmi szakaszon vagy belvízvédelmi öblözetben
védelmi készültséget rendelnek el, a védekezés országos irányítását a miniszter a törzsvezető
útján látja el.
5. A védekezési feladatok fokozódása (III. fokú készültség, több VIZIG egyidejű
védekezése, országrészekre kiterjedő helyi vízkárelhárítás) esetén a védekezés országos
irányítását a miniszter az OMIT útján látja el.
6. Veszélyhelyzet kihirdetésével nem járó rendkívüli készültségben folytatott védekezés
esetén az országos irányítást a miniszter az OMIT útján látja el.
7. A területileg illetékes VIZIG igazgató a veszélyhelyzet kihirdetésére irányuló javaslatát
az OMIT vezetője útján teszi meg a miniszter felé.
8. Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetése esetén a védekezés országos irányítását
a KKB az OMIT útján látja el.
Készítette: Oskó Attila
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9. Védekezési készültség idején a védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását mint
védelemvezető
a) a VIZIG-nél az igazgató,
b) Budapest önállóan védekező településen a főpolgármester által kinevezett védelemvezető
személyes felelősséggel látja el.
10. A törzsvezető – a gyors segítségnyújtás, illetve kármegelőzés érdekében – védekezési
készültséget rendelhet el a nem védekező VIZIG-eknél is.
(1. melléklet a 7/2012. (II. 10.) BM utasításhoz)

Készítette: Oskó Attila
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A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN
RÉSZTVEVŐK ELÉRHETŐSÉGEI
Az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság vízkár-elhárítási szervezeti felépítése,
elérhetőségei
Védelemvezető
Dr. Kozák Péter
36 62 599-599 / 21-100 mellék

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

6720 Szeged, Stefánia 4
Védelemvezető-helyettes
Kádár Mihály
36 62 599-599 / 21-100 mellék

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

6720 Szeged, Stefánia 4
11.07. belvízvédelmi szakasz Szakaszvédelem-vezető
Név
Tóth Tímea
Telefonszám
+36 62 535-060
E-mail cím
vhelyszm@ativizig.hu
Székhely
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 10
11.07. belvízvédelmi szakasz Szakaszvédelem-vezető helyettes
Név
Tállai Csaba
Telefonszám
+36 62 535-060
E-mail cím
vhelyszm@ativizig.hu
Székhely
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 10
Vízkár-elhárítási Ügyelet
Telefonszám
36 62/599-501
Munkaidőn túli telefonszám
36 30/415-8100
E-mail
ugyelet@ativizig.hu
Fax
+36 62/599-555
Székhely
6720 Szeged, Stefánia 4
A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat elérhetőségei

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

Készítette: Oskó Attila

Igazgató-főmérnök
Oskó Attila
68/411-544
dvgt@dvgt.hu
5900 Orosháza, Luther u. 29.
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A Békés Megyei Védelmi Bizottság elérhetőségei
Megyei Védelmi Bizottság elnöke
Név
Telefonszám

Dr. Takács Árpád
66/622-032
66/622-003
Fax:66/622-000

E-mail cím
Székhely

Békéscsaba
Derkovits sor 2.
5600
Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese
Név
Kiss András
tű. ezredes
Telefonszám
66/549-470
E-mail cím
bekes.titkarsag@katved.gov.hu
Székhely
Békéscsaba
Kazinczy u. 9.
5600
Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettese
Név
Dr. Varga Attila Ferenc ezredes
Telefonszám
1/474-1280
E-mail cím
Székhely
Budapest
Balaton u. 7-11.
1055
Megyei Védelmi Bizottság titkára
Név
Hajdu Gábor tű. alezredes
Telefonszám
(+36-66) 529-510
E-mail cím
ved.titkarsag@bekes.gov.hu
Székhely
Békéscsaba
Derkovits sor 2.
5600
Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese
Név
Gulyás László alezredes
Telefonszám
(+36-66) 529-510
E-mail cím
ved.titkarsag@bekes.gov.hu
Székhely
Békéscsaba
Derkovits sor 2.
5600
Megyei Védelmi Bizottság titkársága
Telefonszám
(+36-66) 529-510
E-mail
ved.titkarsag@bekes.gov.hu
Székhely
Békéscsaba
Derkovits sor 2.
5600

Készítette: Oskó Attila
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A Helyi Védelmi Bizottság elérhetőségei
Vezetője
Béni Attila
68/451-043

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségei
Igazgató
Kiss András Zoltán tű. ezredes
(+36-66) 549-470
bekes.titkarsag@katved.gov.hu
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Igazgatóhelyettes (megbízott)
Haskó György tű. alezredes
(+36-66) 549-470
bekes.titkarsag@katved.gov.hu
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Polgári Védelmi Főfelügyelő (megbízott)
Szegedi Jenő tű. alezredes
(+36-66) 549-470
bekes.titkarsag@katved.gov.hu
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Megyei Főfelügyelet (24 órás)
(+36-66) 549-480
bekes.ugyelet@katved.gov.hu
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely
Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely
Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetőségei

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely
Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

Készítette: Oskó Attila

Kirendeltség vezetője
Bajkán György tű. alezredes
(+36-68) 510-239
oroshaza.kk@katved.gov.hu
5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.
Polgári Védelmi Felügyelő
Győző-Molnár Árpád tű. alezredes
(+36-68) 510-239
arpad.gyozo@katved.gov.hu
5900 Orosháza, Gyopárosi út 3.
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A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP) elérhetőségei

Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely
Név
Telefonszám
E-mail cím
Székhely

Tűzoltó parancsnok
Tóth Péter tű. őrnagy
(+36-68) 381-411
mezokovacshaza.ht@katved.gov.hu
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 1
Katasztrófavédelmi megbízott
Varga Ágnes
(+36-68) 381-411
mezokovacshaza.hot@katved.gov.hu
5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 1.
Ügyelet

Telefonszám
E-mail cím
Székhely

105, 112

mezokovacshaza.ht@katved.gov.hu
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 1

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által a településre kijelölt
katasztrófavédelmi helyszíni műveletirányító
Helyszíni műveleti irányító 1.
Név
Telefonszám
Helyszíni műveleti irányító 2.
Név
Telefonszám

Készítette: Oskó Attila
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ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETI BEOSZTÁS
Sor-

Név

Munkahely címe

szám

Munkahelyi

Munkahelyi

telefonszám

beosztás

Lakás címe

Lakás

Védekezési

telefonszám

beosztás

Szolgálati hely

Szolgálati hely
telefonszáma

a
1.

Marjai János

5830 Battonya, Fő utca
91.

68/456-000

polgármester

Battonya,
Állomás u. 142/a

2.

Varga István
Tamás

5830 Battonya, Fő utca
91.

68/456-069

jegyző

Battonya,
Rózsa u. 77.

3.

Klemm Zsolt

5830 Battonya, Fő utca
79-81

68/456-000

Battonya,
Ady E. u. 64.

4.

Máté Mihály

5830 Battonya, Fő utca
79-81.

68/456-000

Dombegyház,
Aradi u. 105.

5.

Vincze Sándor

5830 Battonya, Fő utca
79-81.

68/456-000

Battonya,
József A. utca 39.

70/3366766
70/3139666

30/639-1891
70/3366767

70/197-6252

Védelemvezető
Védelemvezetőhelyettes, Iroda
szakcsoport
Szakaszvédelemvezető
Műszaki ügyelet,
Elhelyezési és
élelmiszer-ellátó
szakcsoport
Logisztika
szakcsoport

5830 Battonya, Fő
utca 91.

68/456-000

5830 Battonya, Fő
utca 91.

68/456-069

5830 Battonya, Fő
utca 79-81

68-457-752

5830 Battonya, Fő
utca 79-81

68-457-752

5830 Battonya, Fő
utca 79-81.

68-457-752

További nevek és elérhetőségek a
Battonya Város Polgári védelmi szervezeteinek
(alegységeinek) megalakítási terve és állománytáblázata
című dokumentumban találhatók:
Parancsnokság: 11 fő
Infokommunikációs egység: 10 fő
Lakosságvédelmi egység: 20 fő
Logisztikai egység: 25 fő
Egészségügyi egység: 14 fő
Műszaki egység: 68 fő

Készítette: Oskó Attila
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Őrszemélyzet létszáma az egyes készültségi fokozatokban
Készültségi fokozat

Őrszolgálat [fő]

Segédőr [fő]

Vészőr [fő]

Összesen [fő]

I. fokú készültség

1

0

0

1

II. fokú készültség

1

1

0

2

III. fokú készültség

2

1

1

4

Rendkívüli készültség

4

2

2

8

Készítette: Oskó Attila

S-02-2.

Verzió: v3.0 Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Segédletek

Települési vízkár-elhárítási szervezet felépítése

S-03

TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN
RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK
A védekezés felelős vezetője a település polgármestere - mint védelemvezető - vagy
akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető-helyettes), aki a védekezést
személyesen vezeti.
A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető-helyettes, a szakaszvédelem-vezető és a
szakcsoportok segítik. Minden a védekezési feladatok végrehajtását érintő intézkedés a
védelemvezetőtől indul ki, illetve az információk, adatok hozzá érkeznek. A védelemvezető a
védekezés operatív irányítója, a döntések utasítások, tájékoztatások kiadója, a feladatok
végrehajtásának számon kérője. A védelemvezető értékeli a beérkezett információkat és
meghatározza a védekezés módját.
Kapcsolódó segédlet: „S-06 ELLENŐRZŐ LISTA A VÉDELEMVEZETŐ RÉSZÉRE”

Készítette: Oskó Attila
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1. VÉDELEMVEZETŐ, VÉDELEMVEZETŐ HELYETTES
Név

Védelemvezető
Marjai János

Munkahely

Battonya Város Önkormányzata

Munkahely címe

5830 Battonya, Fő utca 91.

Munkahelyi telefonszám

68/456-000, 70/3366766

E-mail cím

polgarmester.battonya@fabinet.hu

Név

Védelemvezető-helyettes
Varga István Tamás

Munkahely

Battonya Város Önkormányzata

Munkahely címe

5830 Battonya, Fő utca 91.

Munkahelyi telefonszám

68/456-000, 30/6391891

E-mail cím

battonya.jegyzo@fabinet.hu

Feladat:
I. fokú készültségnél
II. fokú készültségnél
III. fokú készültségnél

Telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét,
illetve a szakcsoportok vezetőit. Gondoskodik a 12 órás
nappali őrszolgálat megszervezéséről
Megszervezi a 24 órás éjjel-nappali figyelőszolgálatot.
Intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott
feladatok végrehajtására.

A védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában - a
védőműveken vagy azok mentén - a védőművek védő- és működőképességének megőrzése.
A védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi,
szociális és egészségügyi hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges
munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által
fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív
feladatok
A védelemvezetőt akadályoztatása (pihenőidő töltése, betegség, távollét, stb.) esetén az
általa kijelölt védelemvezető-helyettes helyettesíti.

Készítette: Oskó Attila
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2. SZAKASZVÉDELEM-VEZETŐ
Szakaszvédelem-vezető
Klemm Zsolt

Név
Munkahely

Városellátó Szervezet

Munkahely címe

5830 Battonya, Fő utca 79-81.

Munkahelyi telefonszám

68-457-752

Mobiltelefon

0630/6391891

E-mail cím

vsz.batt@freemail.hu

Feladata:
•

A védelemvezető által meghatározott védelmi szakaszon, vagy területen dolgozik.
A védekezés helyi irányítója és felelős vezetője, aki a védekezés műszaki feladatait
a védelmi szakaszhoz beosztott és kinevezett dolgozói bevonásával szervezi és
vezényli.

•

A védekezés alatt minden nap 06.00-ig jelentést ad a település műszaki
ügyeletének a végzett munkáról, a felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről,
eseményekről.

•

Irányítja és megszervezi az őrszemélyzet munkáját.

•

Ha a vízvisszatartó depónia átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az
elöntések emberi életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek, javaslatot tesz
a védelemvezetőnek (polgármesternek) a veszélyeztetett területekről a kitelepítés
elrendelésére.

Készítette: Oskó Attila
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3. MŰSZAKI ÜGYELET
Cím
Telefonszám

Műszaki ügyelet
5830 Battonya, Fő utca 79-81.
68-457-752

Fax
Mobiltelefon

06-70/3366767

E-mail cím

vsz.batt@freemail.hu

A ügyeletben részt vevő személyek:
Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
Mobiltelefon
E-mail cím

1. dolgozó
Máté Mihály
Városellátó Szervezet
5830 Battonya, Fő utca 79-81.
68-457-752
70/3366767
vsz.batt@freemail.hu
2. dolgozó

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
Mobiltelefon
E-mail cím
Feladat:
•

Az önkormányzati védelmi szervezetben résztvevőktől a napi jelentéshez
szükséges adatok begyűjtése. A védelemvezető utasítására vezeti a védelmi naplót.

•

A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és
továbbítása a VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének.

•

Katasztrófa-riasztás jelzésének vétele, folyamatos továbbítása a védelemvezetőnek,

•

Meteorológiai adatok vétele, nyilvántartása,

•

Kapcsolattartás a védekezésben résztvevő szervezetekkel, sajtóval

•

Feladata a lakosság tájékoztatása, szükség esetén riasztása, a polgári védelmi
szervezet állományának riasztása, a riasztásra szolgáló technikai eszközök és
berendezések működtetése, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, polgári
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védelmi szervezet, az irányító és együttműködő szervek, szervezetek közötti
kommunikáció

biztosítása,

az

informatikai

és

kommunikációs

eszközök

üzemeltetése, a vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása, a katasztrófaelhárítási feladatok során igénybe vett kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével
való kapcsolattartás.
4. IRODA SZAKCSOPORT
A szakcsoportban dolgozó személyek:
1. dolgozó
Varga István Tamás

Név
Munkahely

Battonya Város Önkormányzata

Munkahely címe

5830 Battonya, Fő utca 91.

Munkahelyi telefonszám

68/456-069

Mobiltelefon

70/3139666

E-mail cím

battonya.jegyzo@fabinet.hu
2. dolgozó

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
Mobiltelefon
E-mail cím
Feladat:
•

Célszerűségi szempontok szerint a jegyző látja el.

•

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat.
Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A
védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik.
Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai
létszámról.
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5. LOGISZTIKAI SZAKCSOPORT
A szakcsoportban dolgozó személyek:
Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
E-mail cím

1. dolgozó
Vincze Sándor
Városellátó Szervezet
5830 Battonya, Fő utca 79-81.
70/197-6252
vsz.batt@freemail.hu
2. dolgozó

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
E-mail cím
Feladat:
•

Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk gépkezelők,
szerelők biztosításáról.

•

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását.

•

Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszervezését és kiszállítását,
nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap jelentést ad
06.00-kor a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről,
igénybe vett létszám adatairól.

•

Segíti a szakaszvédelem vezető munkáját, kapcsolatot tart az önkormányzati
védelmi szervezetben résztvevőkkel és a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel.
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6. ELHELYEZÉSI ÉS ÉLELMISZER ELLÁTÓ SZAKCSOPORT
A szakcsoportban dolgozó személyek:
1. dolgozó
Máté Mihály

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
E-mail cím

Városellátó Szervezet
5830 Battonya, Fő utca 79-81.
68-457-752, 70/3366767
vsz.batt@freemail.hu
2. dolgozó

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
E-mail cím
Feladat:
•

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoport nyilvántartásai alapján
megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka és
védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező
idegen beavatkozó erők elhelyezését, ellátását.

•

Naponta 18 óráig a Műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az
ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.
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A VÍZKÁRELHÁRÍTÁSHOZ IGÉNYBE VEHETŐ ERŐFORRÁSOK
ADATAI ÉS BESZERZÉSI LEHETŐSÉGEI
I. Anyagok (homok, homokzsák, fólia, stb.)
Anyag

Mennyiség

Beszerzési hely

Cím

Tel/Fax/Mobil

E-mail

Megjegyzés

E-mail

Megjegyzés

II. Eszközök (lapát, fáklya, stb.)
Eszköz
Csákány

Mennyiség
30

Ásó

30

Lapát

30

Csákány

30
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III. Gépek (szivattyú, áramfejlesztő, stb.)
Gép
Mercedes 1017
oltó-mentő
gépjármű
Honda WT-30X
zagyszivattyú
Honda WB-30XT
átemelő szivattyú

Mennyiség

Beszerzési hely

Cím

1

Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Battonya, Fő u. 91.

Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

5830 Battonya, Fő
u. 79-81.
5830 Battonya, Fő
u. 79-81.

1
1

Tel/Fax/Mobil

E-mail

Megjegyzés
1600 l/perc

70/333-64-72

1300 l/perc

70/333-64-72

1100 l/perc

IV. Földmunkagépek

Megnevezés
TZ4K kistraktor
Solaris kistraktor
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V. Tehergépjárművek
Tehergépjármű
Platóméret (mxm)

Megnevezés

Teherbírás (t)

Név

Cím

Tulajdonos
Tel/Fax/Mobil

E-mail

VI. Személyszállító gépjárművek
Megnevezés

Opel Vivaro

Személyszállító gépjármű
Szállítható
személyek száma
(fő)
9
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A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A védelmi napló a helyi védekezési tevékenységről készült egyetlen olyan okmány,
amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést
kíván.

1. Védelmi napló vezetését a védekezési fokozat elrendelése után azonnal meg kell kezdeni,
majd folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2. A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú
megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
3. Bejelentés esetén rögzíteni kell:
•

a bejelentés időpontját

•

a bejelentő nevét, telefonszámát és későbbi elérési lehetőségét

•

a bejelentés pontos tartalmát

•

a szóban forgó esemény, jelenség helyét

•

és ha van a veszélyeztetett javakat

4. Intézkedés esetén rögzíteni kell:
•

az intézkedés időpontját

•

a hívott személy nevét, telefonszámát és későbbi elérésének lehetőségét

•

a lefolytatott beszélgetés tartalmát

•

a kapott vagy adott utasításokat

5. Többek közt naponta bejegyzendő:
•

az elvégzett védekezési munka,

•

a felhasznált anyagok, igénybe vett eszközök mennyisége,

•

a védekezésben résztvevők létszáma,

•

alkalmazott technika,

•

keletkezett károk,

•

az ügyelet átadás-átvétele,

•

a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

Készítette: Oskó Attila

S-05-1.

Verzió: v3.0

Dátum: 2018.10.01

Battonya város vízkár-elhárítási terve

Segédletek

A védelmi napló vezetésének általános szabályai

S-05

6. A védelmi naplóba csak a védelemvezető és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek
bejegyzést.
7. A védelmi naplót az ügyeleti szolgálat irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje
alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.
8. A vízkárelhárítás eseményeiről, helyszíneiről célszerű fénykép dokumentációt készíteni, a
fénykép készítése időpontjának feltüntetésével.
9. Legyen összhangban a vis major bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.
10. A védelmi naplót számozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehetőleg minél
gyakrabban digitalizálni szkenneléssel.
11. A naplóba időrendi sorrend szerint be kell ragasztani:
•

faxküldeményeket,

•

e-mail küldeményeket
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ELLENŐRZŐ LISTA A VÉDELEMVEZETŐ RÉSZÉRE
✓

A védelemvezető feladatai a védekezésre való felkészülés időszakában
Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint
az ATIVIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat.
A vízvisszatartó depóniák és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek megfigyelhetősége és
a beavatkozások végrehajthatósága érdekében
A beavatkozási helyeket, depóniákat megközelítő utak járhatóságának felülvizsgálata
Műtárgyak felülvizsgálata
Védelmi eszközök, anyagok, gépek felülvizsgálata
A kommunikáció módjának megszervezése
A védelmi szervezet értesítése, felkészülés az esetleges védekezésre
Vízkár-elhárítási terv, annak éves felülvizsgálatainak és más felkészülési tervek áttekintése

✓

A védelemvezető feladata a védekezési időszakban
Tájékozódik a várható vízkár eseményekről, és a várható elöntésekről (ATIVIZIG Vízkárelhárítási Ügyelete, Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
Elrendeli a védekezési készültséget, értesítést küld a releváns intézményeknek, valamint
tájékoztatja a lakosságot
A készültség elrendelését követően azonnal intézkedik a védelmi napló vezetéséről
Gondoskodik a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, beosztás készítéséről. A
település vízkár-elhárítási szervezetét mozgósítja.
Gondoskodik a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról. A
munka megkezdése előtt gondoskodik a védekezésben résztvevők tűz-, munka- és
balesetvédelmi oktatása megtartásáról, és dokumentálja azt
Kapcsolatfelvétel környező szomszédos Önkormányzatokkal, szerződött partnerekkel
Kommunikációs csatornák üzembe helyezése, ellenőrzése
Helyi vízállás észlelés megszervezése, esetleg ideiglenes mércék kihelyezése
Felvonulási területek kijelölése és biztosítása
A védelmi helyzet, az előrejelzés alapján módosítja a védekezési készültség fokozatát
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Azonnali beavatkozást igénylő problémák elhárításáról intézkedés, például:
o töltéskoronák és megközelítő utak kátyúzása, utak és rakodóterek hómentesítése
o műtárgyak elzárószerkezeteinek hó- és jégmentesítése, működtetéshez szükséges eszközök
kiszállítása (pl. lakatkulcsok)
o eltömődött, feliszapolódott mederszakaszok soron kívüli tisztítása
o töltések és műtárgyak környezetének kaszálása szükség szerint jelenségek megfigyelése
A jelentősebb védekezési eseményekről – a sajtó, a rádió, a televízió számára, szervezett
keretek között tájékoztatást ad.
Gondoskodik a védekezés irányító- és őrszemélyzetének megkülönböztető jellel (karszalag,
jelvény, kitűző), a járművek, és a földmunkagépek „VÍZKÁRELHÁRÍTÁS” feliratú táblával
való ellátásáról
Gondoskodik a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, anyag és felszerelés
utánpótlásáról
Gondoskodik a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a
védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és
anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartásáról;
Gondoskodik a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki
intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
Gondoskodik a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról
Gondoskodik a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a mederbe történő
visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák elvégzéséről
Gondoskodik a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek esetén a
szükséges beavatkozások megtételéről, a műtárgyak jegesedésének megakadályozásáról
Az elrendelt védekezési fokozatban reggel 07.00 óráig napi jelentést készít és küld az
ATIVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének
Fényképfelvételekkel (lehetőség szerint az időpont rögzítésével) dokumentálja az esetleges
károkat és a védekezési mozzanatokat a beavatkozások helyszínein
A védekezéshez a védelemvezető részére nyújtott segítség igénylése az ATIVIZIG-től
(szakértője műszaki szakirányítást végez)
Tartós védekezés esetén gondoskodik a legalább tíz naponkénti költségbecslés elkészítéséről
és a védekezési költségfedezetének igényléséről.
Szükség esetén kezdeményezheti a polgári védelmi szervezet mozgósítását
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A vízkárelhárítás feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, az ATIVIZIG-gel és a
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tartva kell ellátnia
A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok
igény szerinti továbbítása
Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő)
képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek
figyelembevételével
A védekezés befejezésekor a védekezési készültséget megszünteti, a védekezés alatt
keletkezett dokumentumokat összegyűjti

✓

A védelemvezető feladata a védekezés megszüntetését követő időszakban
Ha kitelepítés történt a védekezés során, megszervezi a visszatelepítést
Gondoskodik az ideiglenes védművek elbontásáról
Gondoskodik a védekezés után elbontott, és hulladékká váló anyagok besorolás szerinti
ártalmatlanításáról. Ennek megítéléséhez - szükség szerint - igénybe veszi a Környezetvédelmi
Természetvédelmi Felügyelőség és az ÁNTSZ segítségét
Szükség szerint megszervezi a kármentesítést
Intézkedik a védelmi költségek elszámolásáról
Gondoskodik a védvonalak (csatornák) eredeti állapot szerinti helyreállításáról
Intézkedik

a

beavatkozási

helyek,

elöntési

határvonalak

rögzítéséről

(geodézia,

fényképfelvétel), valamint dokumentálásáról
Intézkedik a védekezésnél használt eszközök, gépek karbantartásáról
Intézkedik az elhasználódott védelmi anyagoknak az előírt mennyiségre kiegészítéséről
A települési védelmi szervezettel kiértékeli a védekezést, a tapasztalatokat összefoglaló
jelentésben összegzi és megküldi a felülvizsgálatra jogosult szerv részére
Gondoskodik a vízkár-elhárítási terv aktualizálásáról (fényképfelvételek, védekezési
tapasztalatok, stb.).
Összefoglaló jelentés készítése képviselőtestület felé készültség lezárása után 15 napon belül
Összefoglaló jelentés elfogadtatása képviselőtestülettel és megküldése az ATIVIZIG részére
készültség lezárása után 30 napon belül
Összefoglaló jelentés csatolása a védelmi tervcsomaghoz, védekezés dokumentumainak
archiválása
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VÍZRAJZI ADATSZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGE
Szervezet

Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi
Igazgatóság
(ATIVIZIG)

Országos
Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ)

Rendelkezésre álló
adatok

Adatok elérhetősége

Csapadékmérő
állomások havi
adatsorai

www.ativizig.hu/Csapadek

Megfigyelőkutak adatai

http://www.ativizig.hu/TerkepiMegjelenites

Az OMSZ rövid- és
középtávú előrejelzései,
veszélyességi szintek
nyomon követése

www.met.hu/idojaras/
/veszelyjelzes/riasztas/

Meteorológiai
információk országos
szinten

www.met.hu/idojaras/

QR-kód

www.vizugy.hu/
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(OVF)

Elrendelt készültségi
fokozatok nyomon
követése

Országos Vízjelző
Szolgálat

Országos folyók, tavak
vízgyűjtőinek
meteorológiai
előrejelzései és
hidrológiai előrejelzései

http://www.vizugy.hu/?mapModule=OpBelviz
&mapData=BelvizTajekoztatok#mapModule

www.hydroinfo.hu/

Országos
Katasztrófavédelmi Rendkívüli események
Főigazgatóság

Készítette: Oskó Attila
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SZAKMAI TANÁCSADÓK NÉVJEGYZÉKE

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
Lakcím
Otthoni telefon
Mobiltelefon
E-mail cím

Szakmai tanácsadó 1.
Oskó Attila
Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat
5900 Orosháza, Luther u. 29.
68/411-544
30/655-94-84
dvgt@dvgt.hu
Szakmai tanácsadó 2.

Név
Munkahely
Munkahely címe
Munkahelyi telefonszám
Lakcím
Otthoni telefon
Mobiltelefon
E-mail cím
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INFRASTRUKTÚRA ÜZEMELTETŐK ELÉRHETŐSÉGEI
1. KÖZMŰ ÜZEMELTETŐK
Szakág

Ivóvízszolgáltató

Tevékenység

Vezetékes ivóvízhálózat üzemeltetése

Szolgáltató neve

Alföldvíz Zrt. 3.számú területi divízió

Szolgáltató rövid neve

Alföldvíz Zrt.

Központi címe

5900 Orosháza, Fürdő u.1.

Központi telefonszáma

+36 (68) 411-199

E-mail címe

divizio3@alfoldviz.hu

Honlap

alfoldviz.hu

Szakág

Gázszolgáltató

Tevékenység
Szolgáltató neve
Szolgáltató rövid neve

Gázhálózat üzemeltetése
Nemzeti Közművek Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Központi címe
Központi telefonszáma

6724 Szeged, Pulcz u. 44.
0696 616-316, 0620 615-66-66, 0680 820-141

E-mail címe

info@nkmedgazhalozat.hu

Honlap

www.nkmedgazhalozat.hu

Szakág

Áramszolgáltató

Tevékenység
Szolgáltató neve

Áramellátó hálózat üzemeltetése
Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.

Szolgáltató rövid neve

NKM Áramszolgáltató Zrt.

Központi címe

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 68.

Központi telefonszáma

06 (62) 565 600

E-mail címe

-

Honlap

Készítette: Oskó Attila
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Szakág

Távközlés

Tevékenység

TV, internet és telefonszolgáltatás

Szolgáltató neve

Invitel Távközlési Zrt.

Szolgáltató rövid neve

Invitel Zrt.

Központi címe

1134 Budapest, Váci út 37.

Központi telefonszáma

1443

Fax száma

(+36 28) 530 540

E-mail címe

info@invitel.co.hu

Honlap

Invitel.hu

2. HULLADÉKKEZELŐK
Szakág

Hulladékkezelés

Tevékenység
Szolgáltató neve

Hulladék elszállítása és kezelése
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szolgáltató rövid neve
Központi címe

DAREH BÁZIS Zrt.
5600 Békéscsaba, külterület 0763/192.

Központi telefonszáma

+36 66 333-479, +36 30 785-0267

E-mail címe

kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu

Honlap

Készítette: Oskó Attila
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3. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
Szakág

Közútkezelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Szolgáltató neve

Békés Megyei Igazgatóság
Orosházi Mérnökség

Szolgáltató rövid neve

Magyar Közút Zrt.

Központi címe

5900 Orosháza, Csorvási út 66/A

Központi telefonszáma

66/819-849

E-mail címe

korcsok.peter@bekes.kozut.hu

Honlap

internet.kozut.hu

4. EGYÉB SZOLGÁLTATÓ
Szakág

Közlekedés

Tevékenység
Szolgáltató neve

Közúti tömegközlekedés
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Szolgáltató rövid neve

DAKK Zrt.

Központi címe

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

Központi telefonszáma

66/333-301

Fax száma

66/333-302

E-mail címe

vezig.titkarsag@dakk.hu

Honlap

Készítette: Oskó Attila
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A VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK
JEGYZÉKE
1. Kiemelt jogszabályi vonatkozások
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről
3. § (1) A védekezésre kötelezetteknek az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében
d) belvízvédekezési,
tervet kell készíteni.
(2) A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat,
nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.
(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszokat érintő
működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási területre
vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma:
a) a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területének,
belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, akkor
a belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása is,
így különösen:
aa) a főbefogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók
megnevezésével,
ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési
területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó
vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,
ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jellemző
adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, és
ad) a belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a művelési ágak
feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a
szivattyútelepek, a szivattyúállások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési
helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az
üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;
b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, valamint a
belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a településeket és azok
közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési területének határát, a
szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek
közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat; valamint
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c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az őrjáráshatárokat és
őrtelepeket,

a

teljes

belvízelvezető

csatornahálózatot,

fő

vízkormányzó

műtárgyakat,

a

szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;
d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei az
engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, valamint a
legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével;
e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai);
f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, cím- és
telefonjegyzék);
g) a szakasz védekezési naplója.
(8) A védekezési tervek mellékletét képezi a védekezésre kötelezett szervezetek részéről a
védekezésben résztvevők név-, cím- és beosztási jegyzéke.
(9) A VIZIG-ek, a vízitársulatok és az önkormányzatok évenként védekezési szervezeti beosztást
készítenek. A szervezeti beosztás tartalma:
a) a védekezéshez igénybe vehető személyek nevének, munkahelyük címének, telefonszámának,
munkahelyi beosztásának, lakásuk címének, telefonszámának, továbbá védekezési beosztásuknak,
szolgálati helyüknek és telefon-(fax-)számának,
b) az árvíz- és belvízvédekezési készültség egyes fokozataiban a védelmi szakaszon szolgálatot teljesítő
irányító és őrszemélyzet létszámának – beleértve a segédőri és vészőri létszámot is –,
c) a szakasz-védelemvezetőnek és helyettesének
meghatározása.
(10) A védekezési szervezetek személyi beosztásaiban bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell
vezetni.
(11) A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján területi vízgazdálkodás
építmények tervezési részszakterületen tervezői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe, aki
köteles a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és
dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületre vonatkozó szakértőt a tervezésbe
bevonni.
4. § A védekezési terveket a VIZIG-ek esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban:
OVF), a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében a működési területével érintett VIZIG
hagyja jóvá.
5. § (2) A védekezési tervet a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízitársulatok a
székhelyükön, és a védekezési tervek egy-egy másolati példányát a helyi önkormányzatok és a
vízitársulatok – a VIZIG jóváhagyását követő 15 napon belül – a VIZIG érintett szakaszvédelmi
központjában és a VIZIG központi ügyeletén helyezik el.
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6. § (1) A védekezésre kötelezett szervezet vezetője által összeállított és vezetett bizottság a védelmi
műveket, felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, az információs és távközlő eszközöket,
rendszereket, valamint a védekezési felkészültséget köteles évenként legalább egyszer felülvizsgálni.
(2) A bizottság a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít, amelyben megállapításait védelmi
szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően rögzíti.
(3) A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell
készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők végrehajtásának határidejét,
valamint az intézkedésért felelős személyeket.
(4) A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati jegyzőkönyvek
alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt december 10-ig
jóváhagyásra meg kell küldenie a felülvizsgálatra jogosult szervnek.
(5) Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata
alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló
hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi képesség átmeneti helyreállításáról
kell gondoskodni.
(6) Az érintett védelmi szakaszokon a felülvizsgálatot rendkívüli védekezési készültséget, valamint a
védművek megrongálódásával járó jelentősebb III. fokú védekezést követően is végre kell hajtani.
7. § (1) A védekezés területét II. fokú készültség esetén
a) a védelmi szakaszra beosztottak a szakasz-védelemvezető,
b) a szakasz-védelemvezető és helyettese az illetékes VIZIG vezetőjének (a továbbiakban: vízügyi
igazgató),
engedélyével hagyhatja el.
(2) A szakasz-védelemvezető a védekezésre kirendelt fegyveres erők és rendvédelmi szervek kijelölt
erőivel azok parancsnokai útján, a többi erővel, anyaggal, eszközzel, géppel és felszereléssel
közvetlenül rendelkezik.
(3) A védekező szervezetek a védekezés műszaki feladatait elsősorban saját erővel (munkaerő, anyag,
felszerelés, gép és eszköz) kötelesek ellátni.
(5) A vízitársulatok és az önkormányzatok védekezési készleteinek meghatározásához az illetékes
VIZIG szakmai segítséget nyújt.
10. § (2) A védekező szervezetek ügyeletén számítógépen is vezetett és kinyomtatott védekezési naplót
a védekezés befejeztével a szervezet vezetőjének hitelesítenie kell. A gépi adathordozón tárolt
információkat a védekezési naplóval együtt meg kell őrizni.
(3) A védekező szervezet a védekezés ideje alatt védekezési ügyeletet tart. A védekezés szempontjából
minden jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést
védekezési naplóban kell rögzíteni.
11. § (1) A vízállásokat és a védekezéssel kapcsolatos egyéb adatokat a védekező szervezet saját
ügyeletére jelenti.
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(3) A védekező szervezetek a fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről
haladéktalanul tájékoztatni kötelesek a működési területével érintett VIZIG ügyeletét.
(3a) A védekező önkormányzatok és vízitársulatok a napi jelentésüket a működési területével érintett
VIZIG ügyeletének a védekezés ideje alatt minden nap 7:00 óráig megküldik.
(4) A védekező szervezetek felelős vezetői és a Törzs – a jelentősebb védekezési eseményekről – a
sajtó, a rádió, a televízió számára, szervezett keretek között tájékoztatást adnak.
19. § (1) Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha
a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz
főcsatornái befogadóképesek legyenek;
b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését, a hóval betemetett
szakaszok tisztítását vagy egyéb, vízfolyást gátló akadály jogszerű eltávolítását kell elvégezni;
c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, a szivattyútelepeket és az egyéb
vízkormányzó műtárgyakat egyműszakos üzemben kell működtetni; vagy
d) a várható belvízi helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni.
(2) A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a
szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.
(3) A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek
névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás
elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtározását kell elrendelni.
(4) Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott
területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a
vízügyi igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával – köteles a Törzs vezetője
útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.
(5) A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését
köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek alárendelni.
(6) Ha a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a
vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő
sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági
területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. A belvízmentesítés elsőbbségének
biztosítása érdekében a szakasz-védelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan
szüneteltetheti, különös tekintettel a termál és fürdő csurgalékvízre.
(7) Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének elősegítése
érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi megfigyelésről.
(8) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.
20. § (1) A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek,
szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát.
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(2) A készültség ideje alatt – szükség szerint – nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A
főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és
jelenteni a védekező szervezet ügyeletére az R. 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében.
(3) Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges
vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.
21. § Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható
szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű
belvíztározókba való bevezetéséről.
22. § A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a
belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített,
belvíztározásra kijelölt területeket.
23. § A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó
igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter engedélyezi.
24. § (1a) Az önkormányzat és a társulat védelemvezetője az I–III. fokú és a rendkívüli készültségben
történt védekezést követően 15 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt a működési területével
érintett VIZIG részére megküldi.
(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a hidrometeorológiai helyzet értékelését,
b) a jellemző vízállásokat,
c) a védekezési munkákat,
d) a védekezésben közreműködők létszámát,
e) a foglalkoztatott gépeket, járműveket,
f) a felhasznált anyagokat,
g) a védekezés költségeit,
h) a védekezés során szerzett tapasztalatokat, kialakított fejlesztési javaslatokat.

1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
4. § (1) A települési önkormányzat feladata:
b) a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás;
f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.
16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása — a védőművek építése,
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés — az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk
megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.
(4) A vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata;
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a) a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőinek irányítása, illetőleg ellátása;
b) a védőművek építése, fejlesztése, illetve az építés, fejlesztés összehangolása;
c) a védekezés területi tervezése, szervezése, szakmai irányítása;
d) a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
(5) A helyi önkormányzatok feladata:
a) a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
b) a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által okozott
kártételek megelőzése — kül- és belterületi védőművek építésével — a védőművek fenntartása, fejlesztése és
azokon a védekezés ellátása;
c) a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő — külön jogszabályban meghatározott — feladatok
ellátása.
17. § (3) A saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- és belvízvédekezés
műszaki feladatait a település közigazgatási határán belül — a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával
— a polgármester (Budapesten a főpolgármester) a polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal útján látja el.
(4) Az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkár-elhárítás államigazgatási feladat- és hatáskörét — a
külön jogszabályban meghatározottak szerint — a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, illetőleg a
polgármester, fővárosban a főpolgármester látja el.
(5) A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait, módját és a vízügyi igazgatási szervek
irányításáért felelős miniszter jogkörét a Kormány rendeletben állapítja meg.
(6) A főpolgármester, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, illetve a polgármester rendeli el az árvízés belvízvédekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban meghatározott
államigazgatási feladatok körében – a kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá közreműködik az
ezzel kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásában.
(7) A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és
hatáskörében
a) közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság jogszabályban meghatározott feladatainak
végrehajtásában;
b) gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak –
, továbbá a védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség
szerinti mozgósításáról, továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe beosztottak és a
közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról;
c) megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén
gondoskodik a végrehajtásról;
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d) gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés érdekében szükséges egyéb intézkedések
megtételéről;
e) gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a
mentés és visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos intézkedésekről, az
egészségügyi államigazgatási szerv közreműködésével;
f) megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal
összefüggésben keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket.
(8) A polgármester (főpolgármester) a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és
hatáskörében — a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek megfelelően — elrendeli a vízfogyasztás
korlátozását.

232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését,
elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása;
2.1 a védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában – a védőműveken vagy
azok mentén – a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;
3. a védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi
hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre
állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő
megelőző és operatív feladatok;
4. helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a fellépő káros
vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba
vezetése;
7. védelmi szakasz: az árvízvédelmi vonalaknak és a belvízrendszereknek a védekezés irányítására és
végrehajtására meghatározott része;
8. védekezési készültség: a veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekben szükséges
intézkedések megtételének intézményes kerete;
9. a védekezési készültség fokozatai: I., II., III. és rendkívüli védekezési készültség;
10.2 károsan vízhiányos helyzet: meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben
való hozzáférhetőségének vagy állapotának – természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység hatására
létrejövő – átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban kárt okozhat.
4. § (1) A rendkívüli védekezési készültség elrendeléséről és megszüntetéséről a vízügyi igazgatási szervek
irányításáért felelős miniszter dönt.
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6. § (1)18 A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását:
b) a helyi önkormányzati tulajdonban lévő védőműveken
ba) az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a polgármester vagy a polgármester által kijelölt és a
VIZIG igazgató által jóváhagyott védelemvezető,
bb) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a
polgármester vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
bc) a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt
személy,
látja el.
(2) A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítója
a) a védekezés végrehajtására alkalmas védekezési szervezetet hoz létre, amelyet a magasabb védekezési
fokozatban is alkalmazni kell,
b) a vizek kártételei leküzdése érdekében kezdeményezheti a polgári védelmi szervezetek mozgósítását.
8. § (1) A védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai:
a) a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és
felszerelések karbantartása;
b) a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése;
c) a saját védelmi szervezetek megszervezése és felkészítése,
d) az a)–b)–c) pont alatt felsoroltak rendszeres, évenkénti felülvizsgálata;
e) védekezési gyakorlatok tartása.
(3) A védekezési terveket a védekezésre kötelezettnek minden év december 10-ig felül kell vizsgálnia és a
változásokat a terveken át kell vezetnie.
9. § (1) A vízügyi igazgatóság szolgáltatja:
b) a helyi önkormányzatok és vízitársulatok saját védekezési terveinek elkészítéséhez a mértékadó, illetőleg
jellemző vízszintek és vízhozamok, továbbá a befogadó és csatlakozó állami főművek műszaki alapadatait.
(2) A VIZIG az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat – a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján – évente január 31-ig közölni köteles az érintett polgármesterrel,
főpolgármesterrel és a védelmi bizottság elnökével.
(3) A VIZIG a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében:
a) jóváhagyja a települési vízkárelhárítási terveket,
b) közreműködik a védekezési felkészülésben és a védőművek felülvizsgálatában,
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c) a polgármester részére nyújtott segítség keretében műszaki szakirányítást végez,
13. § (1) Az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője
rendeli el, módosítja és szünteti meg.
(2) A rendkívüli védekezési készültség elrendelésére a 4. § (1) bekezdésben az irányadók.
14. § (1) A védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről
b) a polgármester, főpolgármester a működési terület szerinti VIZIG ügyeletét, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot,
haladéktalanul tájékoztatják.
15. § (1) A védelemvezető (szakasz-védelemvezető) köteles a védekezés érdekében szükséges minden
intézkedést megtenni, így különösen gondoskodni:
a) a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek esetén a szükséges beavatkozások
megtételéről, a műtárgyak jegesedésének megakadályozásáról;
b) a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki intézkedés
elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
c) a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a mederbe történő visszavezetéséről és az
ezzel összefüggő munkák elvégzéséről;
d) a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, anyag és felszerelés utánpótlásáról;
e) a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról;
f) a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a védekezésnél dolgozók
munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos
nyilvántartásáról;
g) tartós védekezés esetén legalább tíz naponkénti költségbecslés elkészítéséről és a védekezési
költségfedezetének igényléséről.
(2) A védekezés irányító- és őrszemélyzetét megkülönböztető jellel (karszalag, jelvény, kitűző), a
járműveket ,,ÁRVÍZVÉDELEM'' és/vagy ,,BELVÍZVÉDELEM'' feliratú táblával (felirattal) kell ellátni.
(5) A polgármester, illetőleg az általa kijelölt védelemvezető a védekezés műszaki feladatait a vízügyi
igazgatósággal együttműködve látja el. A védekezés felelős vezetői egymást kölcsönösen tájékoztatják.
16. § A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során:
b) a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján közvetlenül
a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének,
f) rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a VIZIG
igazgató vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kirendelt megbízott, továbbá a
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polgármester, főpolgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek
irányításáért felelős miniszternek
van alárendelve.
17. § (1) A védekezés ideje alatt a védekező szervezeteknél a szervezet központjában és a szakaszvédelmi
központokban védekezési ügyeletet kell tartani.
(2) Minden ügyeleten naplót kell vezetni. A naplóba be kell jegyezni a védekezés szempontjából minden
jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést.
18. § (1) Védekezési tevékenységükről a készültség ideje alatt naponta kötelesek:
b) a polgármesterek az illetékes VIZIG, a budapesti főpolgármesteri hivatal műszaki ügyelete az OVF
műszaki ügyeletére tájékoztatást adni
(2) A rendkívüli eseményekről haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell jelentést
tenni, illetőleg tájékoztatást adni.
19. § (1) Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az elöntések emberi életet,
létesítményeket és javakat veszélyeztetnek
b) a helyi önkormányzat szakasz-védelemvezetője a polgármesternek, főpolgármesternek
a veszélyeztetett területekről a kitelepítés elrendelésére javaslatot tenni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt javaslatról és az ezzel kapcsolatban meghozott döntésről a
polgármester, főpolgármester soron kívül tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet.
20. § (1) A védelemvezető a készültség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik:
a) a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, kijavításáról és
raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való kiegészítéséről;
b) a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;
c) más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, eszközök és
felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról;
d) a megrongálódott védőművek helyreállításáról.(2) A készültség megszüntetését követő 30 napon belül a
védelemvezető a felülvizsgálatra jogosult szerv részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és
jóváhagyásra előterjeszteni.
(4) A tartós III. fokú készültséggel járó védekezéseket a védekező szerv a felülvizsgálatra jogosult
bevonásával értékelni köteles.
2. A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
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A törvény meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi,
táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
2009. évi CXLIV. Törvény a vízitársulatokról
A törvény szabályozza a vízitársulatok alapítását, szervezetére, működését, tevékenységi körét, szakmai
feladatait, a társulat és tagjai jogait, kötelezettségeit, felelősségét, a társulat gazdálkodását, szervezeti
változásainak formáit, továbbá törvényességi felügyeletét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A törvény szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok – többek között – különösen: a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás.
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
A törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban:
nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a
követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti
rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos
gazdasági tevékenységeit.
A törvény mellékletében szerepel az állam kizárólagos tulajdonában lévő folyók, patakok, mellékágak és
azok medre, valamint vizilétesítmények listája.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (Hkr.)
A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási
hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza meg.
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
A jogszabály meghatározza az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), területi vízügyi igazgatóságok,
valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervek szervezeti felépítését, igazgatási feladatait, a hatósági és
szakhatósági eljárásokra vonatkozó szabályokat, valamint az illetékességi területeit.
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 szóló joganyag tartalmazza a parti sávra, a folyók nagyvízi medrének használatára és
hasznosításra vonatkozó szabályozásokat, területhasználati korlátozásokat, beépítési kritériumokat. A rendelet
tartalmazza a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre vonatkozó
szabályokat, továbbá a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó előírásokat.
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18/2003. (XII.9.) KvVM–BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolásáról
A rendelet a településeket ár- és belvíz veszélyeztetettség szerint három csoportba sorolja be.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására,
használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó előírásokat.
1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító
intézkedésekről. Ez a jogszabály írja elő többek között az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri települések
tekintetében a települési vízkárelhárítási tervek elkészítése, illetve felülvizsgálata az állami védekezésért felelős
vízügyi igazgatási szerv feladata legyen.

3. Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkezésétől vagy védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott
adatlapon a szükséges bejelentést megtegye (http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/), tekintettel arra, hogy a jelentésre
nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.
A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását,
melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.
A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.)
KVM rendelet
A jogszabály, többek között - a helyi vízkár-elhárítási, vízminőségi – és más környezeti kárelhárítási
tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozókra terjed ki, szabályozza a védekezési munka, díjazását,
a biztonsági pótlékot, a készenlét díjazását, a napi pihenőidőt, a kiküldetési költségeket, a védekező dolgozók
ellátását.
4. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó joganyagok és szabályok
4.1 Kártalanítás
Az árvízi védekezés kapcsán keletkezett károk kártalanítási felelősségét a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet előírásai szabályozzák. A kártalanítási kötelezettség megállapítása
szempontjából elsősorban azt kell vizsgálni, hogy terhel-e valakit, illetve kit terhel a bekövetkezett kárral
kapcsolatban felelősség.
E témakör vonatkozásában szükséges előrebocsátani, hogy az árvíz kapcsán keletkezett károk
kompenzációja vonatkozásban a jogi szempontból helyes szóhasználat a kártalanítás.
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(Kártérítés abban az esetben jár, ha valaki szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz másnak. Ptk. 339. § (1)
bekezdés „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”
Kártalanítás abban az esetben merül fel, ha az okozott kár nem jogellenes, hanem jogszerű tevékenység
folytán következett be, pl. Ptk. 108. § (1) bekezdés: „Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre külön
jogszabályban feljogosított szervek - a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen
használják, arra használati jogot szerezzenek, vagy a tulajdonjogát egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az
ingatlan tulajdonosát az akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.”)
A kártalanítási felelősség vonatkozásában elsődleges szempont, hogy kit terhel a védekezési felelősség. (E
tekintetben tehát irreleváns, hogy a vízfolyás tulajdonosa az állam vagy az önkormányzat.)
Védelmi beavatkozások, amelyeknek kártalanítási következményekkel járhatnak:
a) szükségtározó nyitása -erre a célra kijelölt-(pl.:Lajta)
kártalanításért felelős: az állam
b) állami védmű nyitása (pl.: árvízvédelmi töltés szabályozott megnyitása)
kártalanításért felelős: az állam
Kártalanítás fizetése vonatkozásában javasolt eljárási rend: 4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM együttes rendelet a
Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett
földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól
c) önkormányzati védmű nyitása
kártalanításért felelős: önkormányzat
Kártalanítás fizetése vonatkozásában az eljárási rend kialakítása az önkormányzat kompetenciájába tartozik.
d) depónia nyitása
Ha a depónia szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben (a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont)
kártalanításért felelős: önkormányzat
Ha a depónia nem szerepel az önkormányzat által készített védekezési tervben
kártalanításért felelős: védekezésért felelős
Függetlenül tehát a depónia tulajdonosának személyétől a kártalanítási felelősség a védekezésért felelős
személyéhez igazodik. Ennek megfelelően a védekezés az állami, önkormányzati, illetve az ingatlanok
tulajdonosainak felelősségi körébe tartozhat.
A Kormány részéről külön döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati felelősségi
körbe tartozó kártalanítások vonatkozásában vállal-e, ha igen milyen szerepet.
e) védmű/depónia meghágás, vagy tönkremenetel
Beavatkozás nem történt, a kár vis maior eredménye, kártalanítás nem jár, ugyanakkor a Kormány dönthet a
kárenyhítésről mind a belterületi, mind a mezőgazdaságot, infrastruktúrát ért károk tekintetében) (Lásd
következő fejezet).
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(A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a tevékenységi körön kívül álló elháríthatatlan ok következtében
bekövetkezett kár vonatkozásában a tevékenységet végzőt nem terheli a kár megtérítése vonatkozásában
kötelezettség ld. Ptk. 345. § 467. § 500-502. §.)
4.2 Kárenyhítés
a) Önkormányzati védekezési kiadások, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bekövetkezett károk
kárenyhítése
b) Magántulajdonban lévő ingatlanokban és ingókban bekövetkezett károk kárenyhítése
Kormányzati döntés szükséges az esetleges kárenyhítésről. Amennyiben ez a döntés megszületik, szükséges
érintett körnek (ld. lakóingatlan), a támogatás feltételeinek, a nem támogatható körnek, a kárbejelentés
módjának, a kárfelmérés metodikájának, valamint a finanszírozás alapelveinek meghatározása.
4.3 Helyreállítás
A védművek, depóniák helyreállításának felelőssége a védmű/depónia, tulajdonosának személyéhez
igazodik. A helyreállítás ebben az esetben az árvíz levonulását megelőző állapot helyreállítását jelenti,
fejlesztésre nincs lehetőség.
(A vízfolyások medrének helyreállítási felelőssége vonatkozásában szintén a tulajdonos személye az
irányadó.)
a) állami tulajdonú védmű/depónia
helyreállításért felelős: állam
b) önkormányzati tulajdonú védmű/depónia
helyreállításért felelős: önkormányzat
Kormány döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati védművek, depóniák
helyreállítását az állam átvállalja-e az önkormányzattól, segítséget nyújt e.

Egyéb, nem részletezett jogszabályok listája
•

1991. évi XXXIII. tv egyes állami vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

•

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

•

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény

•

2011. évi CCIX. törvény A közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele
során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló előírásait.

•

2012. CLXXXV. tv. a hulladékról

•

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről

•

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról
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50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól

•

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.

•

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról

•

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről

•

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

•

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

•

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

•

90/2007 (IV.26) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
szóló joganyag

•

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen
lévő települések besorolásáról

•

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

•

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásainak szabályairól

•

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

•

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM
rendelet

•

7/2012. (II. 10.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési
szabályzatáról
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A VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
147/2010. (IV. 29.) Korm. Rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
5. belvízcsatorna: belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott meder, egykori
természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medre,
6. belvízöblözet: lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen főcsatorna
segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le,
10. egyesített rendszerű szennyvízhálózat: a szennyvizet és csapadékvizet azonos rendszerben összegyűjtő és a
szennyvíztisztító telepre vezető szennyvízhálózat,
12. felszíni víz vezető-csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás,
belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény,
14. havaria: természeti csapás vagy emberi tevékenység miatt előálló vészhelyzet,
19. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter
felett van,
25. pangó víz: áramlás hiányában vízminőség romlásnak fokozottan kitett víztest,
26. partvédelem: a rézsűk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó műszaki beavatkozások, partvédelmi
művek összessége,
27. partvédő mű: folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló
hatását megakadályozó vízilétesítmény,
28. rétegvíz: üledékes-törmelékes képződményekben a talajvíz alatt elhelyezkedő felszín alatti víz,
29. szennyvíz-befogadó: a felszíni víz, annak medre és a talaj,
31. talajvíz: laza törmelékes, üledékes felszínközeli képződmények telített zónájában az első vízzáró vagy félig
áteresztő réteg mélységéig, legfeljebb a vízgyűjtő gazdálkodási tervben meghatározott sekély porózus, vagy
sekély hegyvidéki víztest alsó határáig elhelyezkedő felszín alatti víz,
35. tó: természetes tó, mesterséges tó, tározó, holtág,
36. vápa: mesterségesen kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegű terepmélyedés,
38. víziállás: a víziközlekedésről szóló törvény alapján kikötő, illetve úszómű kivételével a meder talajába
beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét
képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé,
40. vízvédelmi terület: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott védőterület, védősáv, valamint a nagyvízi meder.
1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
3. csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés,
mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény;
4. elhabolás: víz (folyó, patak, csatorna, tározó, tó) hullámzó mozgásának hatására a partban keletkezett
rongálódás;
6. érdekelt: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az
érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezik, illetve ingatlant használ;
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7. érdekeltségi terület: víziközmű-társulat esetén azok a területek, amelyeken az általuk megvalósított
vízilétesítmények szolgáltatása (vízellátás, szennyvízelvezetés, belterületi csapadék- vagy talajvízelvezetés)
igénybe vehető;
10. közérdek mértéke: a közfeladatoknak a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekre is
figyelemmel megállapított színvonalon történő ellátása;
11. közfeladat: az államnak, a helyi önkormányzatnak és a társulatnak az e törvényben megjelölt feladatai,
továbbá a tulajdonukban, illetve használatukban lévő vizek és vízilétesítmények tulajdonlásából vagy
használatából eredő feladatai;
12. meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat,
amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít
13. Mezőgazdasági célú vízgazdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és
vízkárelhárítási tevékenység;
17. védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény;
21. vízfolyás: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan vagy időszakosan
víz áramlik;
22. vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni
védelem és védekezés (vízkárelhárítás);
23. vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási viszonyainak,
mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása;
24. vízhasználó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
(amely) vizet szolgáltatás teljesítésére vagy saját céljaira vesz igénybe;
25. vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási viszonyait,
mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és
mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése, ásványi nyersanyag kitermelése céljából
befolyásolja;
26. vízilétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek
rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának
állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi
tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és
földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja:
a) közcélú vízilétesítmény: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi önkormányzatnak törvényben
meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei
elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel
kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja; közcélú vízilétesítménynek minősülnek továbbá az
országos közút és a törzshálózati vasút kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló vízilétesítmények;
b) saját célú vízilétesítmény: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági vízellátást, valamint
vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat ellátó, továbbá a közcélú vízilétesítménynek nem
minősülő szennyvíz gyűjtését, tisztítását, hasznosítását és elhelyezését szolgáló mű, és ami a víziközműszolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek.
28. vízkár: a vizek többletéből vagy hiányából származó kár;
29. vízkészlet-gazdálkodás: azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja a vizek használatára
irányuló igények kielégítése oly módon, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan
változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés lehetősége ne csökkenjen;
30. vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni
szervezett tevékenység, ideértve a kártételek megelőzését szolgáló védőművek építését, rekonstrukcióját,
fejlesztését, üzemeltetését és fenntartását, valamint a védekezést követő helyreállítást is;
34. vízkárelhárítási célú tározó:
a) árvízi tározó:
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aa) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az árhullámok csúcs-vízhozamainak és
vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan vizet tartó tározó,
ab) árvízcsúcs-csökkentő tározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, az árhullámok csúcsvízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló olyan állandóan vagy időszakosan vizet tartó tározó,
amelynél a maximális tározási térfogat legalább 50%-a árvízvisszatartásra szabadon áll,
ac) szükségtározó: vízfolyások mentén, árhullámok részleges visszatartására kijelölt, ideiglenes vízvisszatartást
szolgáló, be- és kivezetési helyekkel ellátott terület,
ad) vésztározó: vízfolyások mentén, az árhullámok részleges visszatartására és a nagyobb károk megelőzésére
töltségmegbontással – rendkívüli védekezési készültség vagy veszélyhelyzet esetén – igénybe vehető terület,
b) belvíztározó: a belvíz összegyűjtésére szolgáló természetes határokkal, illetve töltésekkel körülvett terület.
41. mezőgazdasági vízszolgáltatás: a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak
és egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatási
rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység.
44. ökológiai vízhasználat: a természeti rendszerek fennmaradásához, megóvásához szükséges vízmennyiség
igénybevétele.
232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
1. védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését, elhárítását,
illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása;
2. a védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában – a védőműveken vagy azok
mentén – a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;
3. a védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi
hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre
állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő
megelőző és operatív feladatok;
4. helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a fellépő káros vizek
elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba
vezetése;
7. védelmi szakasz: az árvízvédelmi vonalaknak és a belvízrendszereknek a védekezés irányítására és
végrehajtására meghatározott része;
8. védekezési készültség: a veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekben szükséges intézkedések
megtételének intézményes kerete;
9. a védekezési készültség fokozatai: I., II., III. és rendkívüli védekezési készültség;
10. károsan vízhiányos helyzet: meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben való
hozzáférhetőségének vagy állapotának – természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység hatására létrejövő –
átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban kárt okozhat.
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FÉNYKÉP-KATALÓGUS
Nem áll rendelkezésre.
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TERVJEGYZÉK
A Polgármesteri Hivatalban az alábbi kapcsolódó tervek állnak rendelkezésre:
-

Veszélyelhárítási Terv (tartalmazza a riasztási, kitelepítési, befogadási, mozgósítási,
mentés/kiürítési és egyéb információkat)

-

Lakosságvédelmi adattár (elektronikus adatbázis)

-

Település Kitelepítési terve

-

Település Befogadási terve

-

Települési Megalakítási Terv a települési polgári védelmi szervezeteinek
(egységeinek) létrehozására

-

Település polgári védelmi szervezeteinek „RIASZTÁSI NÉVJEGYZÉKE”

-

Battonya település „MOZGÓSÍTÁSI TERVE”

-

Település térképe (elektronikus úton)

-

Bajbajutott légi járművek baleseti terve

-

Településrendezési terv

-

Integrált Településfejlesztési Stratégia
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TÁJÉKOZTATÓ A FIGYELŐSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ
ŐRSZOLGÁLAT RÉSZÉRE
1. AZ ŐRSZOLGÁLAT MINT SZOLGÁLATTEVŐ
Az őrszolgálat felelősségteljes tevékenység, amely a belvízvédelmi művek belvíz alatti
állapotának, viselkedésének folyamatos ellenőrzésére és a védekezéssel kapcsolatos döntések
megalapozására szolgál. A havária események során az egész csatornaszakasz és a környező
területek felügyelete is beletarozik a feladatai közé.
A felelősségteljes és eredményes munkavégzés érdekében szükségesnek tartjuk ezen
segédlet áttanulmányozását, s a benne foglaltak alkalmazását.
-

Az őrszolgálat 12 órás váltásban teljesít szolgálatot, a szakasz-védelemvezető által
megjelölt csatornaszakaszokon.

-

A szolgálat ellátása - folyamatos bejáró módszerrel- a védelemvezető vagy
szakasz-védelemvezető által tartott eligazítás, és meghatározott időbeosztás alapján
történik (az ún. járási terv szerint). A részletes megfigyelés és az események
rögzítése érdekében ezen időbeosztást az őröknek- mozgási sebességükkel- tartani
kell.

-

Az őrszolgálat I. fokú belvízi készültségnél egyesével, II. és III. fokú vagy
rendkívüli belvízi készültség idején párosával haladva végzi munkáját.

-

Az eszközök használatával és a csatornaparton való közlekedéssel kapcsolatos
balesetvédelmi oktatást a szolgálat megkezdése előtt az őrszolgálat részére meg
kell tartani.

-

Az őrök a nappali szolgálatot lapáttal látják el, hogy a jelenségek felderítését
könnyebben tudják megoldani, illetve csapadékos időjárás esetén a víztócsákat le
tudják vezetni (kisebb kinyesések a rézsűre, illetve a szivárgó csatornába). Az
éjszakai szolgálat ellátásához, kiegészítésként lámpát kapnak az őrök.

-

Az árhullám visszahúzódásával párhuzamosan a csatornarézsűn lerakodó
uszadékot az őrök villával letakarítják és a csatorna felé vízbe dobják.
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2. AZ ŐRSZOLGÁLAT ÁLTAL MEGFIGYELENDŐ JELENSÉGEK
2.1 A rézsű hullámverés által történő megbontása

A víz felöl fújó erős szél hatására a vízfelszínen erős hullámzás alakulhat ki, amely a
rézsűn hullámverést okozhat.
A fűvel kevésbé benőtt, kikopott rézsű felületeken a hullámverés hatásokra a rézsű
megbontására, kimosására kerülhet sor.
2.2 A csatorna méretét (körömpontjának magasságát) meghaladó és azon kifolyó víz
Amennyiben a csatornában a levezetett vízoszlop magasság meghaladja a csatorna
mélységét, a víz kiönt a csatornából. Lokális (helyi) magassági hiányok kialakulhatnak
erózióból vagy emberi ill. állati károkozás révén is.
Ha a víz a terepszintet (körömpontot) ~20 cm-re megközelíti, azt a lehető legrövidebb időn
belül jelenteni kell a szakasz-védelemvezetőnek, felhasználva minden lehetséges híreszközt,
illetve hírtovábbítási módot (telefon, kézi rádió, stb.).
2.3 Rézsűcsúszási jelenség kialakulása
Hosszabb ideig tartó belvíz esetén az előzőekben ismertetett jelenségek fokozódásával, illetve
a rézsű átázása következtében, a talaj rugalmassá, valamint süppedőssé és a környezeténél
sötétebb színűvé válik.
Ilyenkor a rézsű csúszásveszélyével lehet számolni.
A lecsúszás veszélyére utal az átázási jelenség mellett a parton megjelenő hosszirányú ( a
csatornatengellyel párhuzamos) repedés is.
A jelenséget a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a védelemvezetőnek!
2.4 Uszadék, hordalék feltorlódása
Az őrszolgálatnak figyelnie kell, hogy nem torlódott-e fel a csatornában vagy annak
műtárgyainál uszadék vagy hordalék. A feltorlódott uszadékot és hordalékot – különösképpen a
szivattyúknál – a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a mederből.
2.5 Szivattyúk meghibásodása
Amennyiben az őrszolgálat a szivattyútelepek és a mobil szivattyúállások működésében hibát
tapasztal,
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