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HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2017. május 30. 

 

Tárgy: Szentendre Város területén 2017. május 30. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni 

szemle tapasztalatai. 

 

Jelenlévők: 

Név:      Szervezeti egység: 

Petricskó Zoltán    Általános alpolgármester 

Jámbor Ferenc    Közbiztonsági referens  

Czakó Ádám     VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető 

Virágh János VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió útfenntartás 

koordinátor 

Hamkó Barbara VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió 

katasztrófavédelmi referens 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Hamkó Barbara 

 

A helyszíni szemle során az árvízvédelmi védműveket, zsilipeket, mobilgát fal területét, illetve az 

árvízvédelmi területeket vizsgáltuk. 
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Árvízvédelmi szemle helyszínek: 

 

• 1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe 

bevont géppark 

• 2. számú helyszín: Kaszinótól a Dera patak torkolatáig húzódó töltés (kerékpárút) 

• 3. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz: 

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

o A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés 

o Kossuth Lajos utcai zsilip 

• 4. számú helyszín: Duna korzó 

o mobil gátfal fogadó szint 

o Lázár cár téri szivattyú 
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A helyszíni szemle során az alábbiakat tapasztaltuk és a következő feladatok kerültek 

meghatározásra: 

 

1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe 

bevont géppark: 

A raktár eszközkészlete megfelelőn van elhelyezve, tárolva. A készlet fel van töltve. 

 

2. számú helyszín: Kaszinótól a Dera patak torkolatáig húzódó töltés (kerékpárút): 

A töltés teljes oldalán, a rézsű aljáig elhelyezkedő cserjék és fák kivágása szükségszerű. A töltés 

tetején húzódó szervizúton (kerékpárút) lévő repedéseket bitumennel fel kell tölteni. A rézsű alján 

lévő nagyobb fákat gallyazni szükséges amennyiben belóg a kerékpárútra.  

A honvédség előtti kivezető csatorna kifolyónyílásán nincs rács, így az uszadék bekerülhet a 

csatornába. Rács pótlása szükséges. Növényzettel benőtt részeket ki kell takarítani, iszapot 

eltávolítani. Mivel NATURA 2000 terület egyeztetés szükséges a felelős hatóságokkal! 

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), 

Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) 2018.03.31. 

 

3. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz: 

o  A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés: 

A rézsűben található fákat és a patakban lévő cserjéket, sarjakat el kell távolítani (kivéve a 

torkolatnál lévő fűzfát). A patakkotrást el kell végezni az augusztusi időszakban (figyelembe véve a 

környezetvédelmi előírásokat). A töltés tetején lévő járda dilatáció okozta repedéseket hézagolással, 

bitumennel meg kell szüntetni.  

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), 

Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.09.30. 

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

A zsilip hordalékfogója tisztítást igényel, a befolyók előtt nincs befogadó, pótolni szükséges. 

Bevezető nyílásokról hiányzik a rács. A fed lapot zárt acélbordásra kell cserélni. A lépcsőt több 

ponton kell rögzíteni, csavarok hiányoznak. Zsilip felújítása szükséges a karbantartási kézikönyv 

alapján (betonszerkezet, zárószerkezet, utófenék stb…(lásd: Állapotfelmérés)    
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Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), 

Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30 

A szivattyú megfelelő állapotban van. A szivattyú próbáját haladéktalanul el kell végezni 30 

napon belül. A szivattyú üzempróbájának felelős személyek: Jámbor Ferenc, Hamkó Barbara 

Határidő: 2017.06.30. Az üzempróbáról jegyzőkönyv készítése szükséges. 

o Kossuth Lajos utcai zsilip: 

A patak zsilip előtti részén lévő kimosódást fel kell tölteni. A zsilipbe befolyó szennyvíz eredetét 

vizsgálni szükséges, majd megakadályozni a szennyezést. A felette lévő támfalat helyreállítani, 

feltölteni. Zsilip felújítása szükséges a karbantartási kézikönyv alapján (betonszerkezet, 

zárószerkezet, utófenék stb…(lásd: Állapotfelmérés)  

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), 

Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30. 

 

4. számú helyszín: Duna korzó: 

o Lázár cár téri zsilip és szivattyúk: 

Zsilip nyitó és záró szerkezetének akna fedlap telepítése szükséges, tűzcsapzáró javasolt (földalatti 

szerelvényszekrénnyel). A létrának több ponton való rögzítése megoldatlan. Zsilip felújítása 

szükséges a karbantartási kézikönyv alapján (lásd: Állapotfelmérés) A szivattyúk vezérlőjének 

elektromos ellenőrzése, távfelügyelet vizsgálata szükségszerűvé vált a sok hálózati hiba és 

áramkimaradás miatt. 

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), 

Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30. 
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A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza: 

 

Név:     Szervezeti egység:     Aláírás: 

Petricskó Zoltán   Általános alpolgármester 

Jámbor Ferenc   Közbiztonsági referens     

Czakó Ádám    VSZN ZRT Városgazdálkodás div.vez. 

Virágh János    VSZN ZRT Útfenntartás koordinátor 

Hamkó Barbara   VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens 

 

 

 

          ………………………… 

Jegyzőkönyvvezető                Hamkó Barbara 

 

 

Szentendre, 2017. május 30. 
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