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HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2016. április 1. 

 

Tárgy: Szentendre Város területén 2016. március 31. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni 

szemle tapasztalatai. 

 

Jelenlévők: 

Név:      Szervezeti egység: 

Petricskó Zoltán    Általános alpolgármester 

Hodoli István     Közbiztonsági referens távozó 

Jámbor Ferenc    átvevő Közbiztonsági referens 

Czakó Ádám     VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető 

Virágh János VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió útfenntartás 

koordinátor 

Spengler Monika VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió 

katasztrófavédelmi referens 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Spengler Monika 

 

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: Nádastói csatorna zsilip 

• 3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip  

• 4. 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 

• 5. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasz 

• 6. számú helyszín: Duna korzó 

o mobil gátfal fogadó szint 

o szerviz út 

• 7. számú helyszín: Mandula utca  

• 8. számú helyszín: Honvédségi zsilipház 

mailto:xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx


          

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 
Telefon: 26/501-020     E-mail: vszzrt@szentendre.hu 
Fax: 26/501-022     www.vszzrt.hu 

 

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 szemle során megállapításra 

került, hogy az árvízvédelmi raktárban csak az árvízvédelemhez szükséges eszközök és 

felszerelések tárolása megengedett. (Ideiglenes tárolás – 1-2 napos elhelyezési határidővel 

megengedett, amennyiben a raktárból való pakolást nem akadályozza. Ehhez külön engedély 

szükséges az árvízvédelmi raktár felelős személyétől.) Felmerült kérdés, hogy szükséges 

megvizsgálni a mobilfal elemek egymásra rakásának lehetőségét, így nagyobb hely biztosítható a 

biztonságos ki illetve bepakoláshoz. 

 

2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip: 

Hodoli István közbiztonsági referens Úr elmondása szerint a zsilip karbantartásának és 

felújításának felelős személyének meghatározására tárgyalások zajlanak. A zsilipről bővebb 

információt a közbiztonsági referens útján fogunk kapni, ha a tárgyalások lezajlottak. 

 

3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip: 

Virágh János elmondása szerint az Ipar utcai elvezető rendszer Holló István telephelyén 

keresztül halad át, melynek ellenőrzése szükséges a víz lefolyásának biztosítása érdekében. Szükség 

esetén a telephely tulajdonosának (Holló István) értesítése szükséges az elvezetővel kapcsolatos 

feladatok ellátásával kapcsolatban. Holló István Úrral javasolt egy helyszíni bejárás 

indítványozása. 

 

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

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

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

napon belül. A szivattyú üzempróbájának felelős személye: Répánszky Júlia (VSZN Zrt. – 

FŰTŐMŰ divízió vezető) Határidő: 2016.05.04. Az üzempróbáról jegyzőkönyv készítése 

szükséges. 
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o A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés: 

Petőfi Sándor utca 2. számú inatlan területén feltárni a szivárgó víz problémáját. A Kossuth 

Lajos utcai hídtól a Duna irányában, kb. 50 méterre a patak mederben kinőtt cserjék és fák kivágása 

szükséges. A munkához megfelelő vízállás esetén a munka kerüljön elvégzésre. 

o Kossuth Lajos utcai zsilip: 

A zsilip állapota megfelelő állapotban. 

 

5. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasza: 

A Bükkös patak piactéri szakaszának mederkotrása szükséges. Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: VSZN Zrt. 

 

6. számú helyszín: Duna korzó: 

o mobilgát fal fogadószint: 

A SWITELSKY felé kezdeményezni szükséges a Duna korzó, mobil árvízvédelmi fal tartó 

szerkezetén található repedések helyszínének és okának felülvizsgálatát. Határidő: 2016. május 4. 

Kapcsolattartó: Dr. Weszner Judit (Városfejlesztési Iroda) 

o szerviz út: 

Megfelelő állapotban van. 

 

7. számú helyszín: Mandula utca (Sztaravoda patak): 

A Sztaravoda patak Mandula utcai szakasza megfelelő, karbantartott állapotban van. 

 

8. számú helyszín: Honvédségi zsilipház (Dózsa György út, MH Altiszti Akadémia): 

A honvédség területén található átemelő szivattyú felújítását elvégeztük. Jelenleg 2 db 

működőképes, nagy teljesítményű szivattyú található a helyszínen. A zsilip karbantartása (tisztítása, 

zsírozása) szükséges az akadálytalan nyitás/zárás következtében. A zsilip kapu és a környező 

szakaszának tisztítása szükséges a kapu megfelelő zárása érdekében. Az épület karbantartást, 

felújítást igényel. 
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A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza: 

 

Név:     Szervezeti egység:     Aláírás: 

Petricskó Zoltán   Általános alpolgármester 

Hodoli István    Közbiztonsági referens távozó 

Jámbor Ferenc   átvevő Közbiztonsági referens 

Czakó Ádám    VSZN ZRT Városgazdálkodás div.vez. 

Virágh János    VSZN ZRT Útfenntartás koordinátor 

Spengler Monika   VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens 

 

 

 

          ………………………… 

Jegyzőkönyvvezető                Spengler Monika 

 

 

Szentendre, 2016. április 1. 
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