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A felülvizsgálat megállapításai a következők: 

 

1. A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő 

belvízvédelmi létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem 

értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által 

üzemeltetett csatorna): 

 

 
   

 Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 
hossza 

(m) 

állapota (jó, 

megfelelő, 

felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 
feilszapolódottság 

(tól – ig) (cm) 

darabszám / 

térfogat 

kiépítettség* 

(%) 

Zárt csatorna (nem 

áteresz): 

      

Nyílt, hagyományos 

lapburkolattal rendelkező 

csatorna: 

      

Nyílt, korszerű 

előregyártott vasbeton 

elemmel burkolt csatorna: 

      

Nyílt földmedrű csatorna:       

Folyóka:       

Szikkasztó árok.       

Csatorna mindösszesen:       

Záportározó:       

Szivattyúállás:       

 

*kiépítettség= 
meglévő vízelvezető létesítmények hossza

  * 100 
                    szükséges vízelvezető létesítmények hossza 

 
 

 



 

 

 

 Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 
hossza 

(m) 

állapota (jó, 

megfelelő, 

felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 

feilszapolódott

ság (tól – ig) 

(cm) 

darabszám / 

térfogat 

Zárt csatorna (nem 

áteresz): 

     

Nyílt, hagyományos 

lapburkolattal rendelkező 

csatorna: 

     

Nyílt, korszerű 

előregyártott vasbeton 

elemmel burkolt csatorna: 

     

Nyílt földmedrű csatorna:      

Szikkasztó árok.      

Csatorna mindösszesen:      

Záportározó:      

Szivattyúállás:      

 

Szöveges értékelés: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

2. Az önkormányzat kezelésében lévő árvízvédelmi létesítmények állapota 

 

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi 

töltések, műtárgyak állapota: 

 

 Töltések hossza:      ………………………… 

(km) 

 Töltések kaszáltsága:     ………………………… (%) 

 Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó): ………………………… 

 Kiépítettség:       ………………………… 

(%) 

 

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

 

Védelmi terv és szervezet: 

 

 A település rendelkezik-e védelmi tervvel:  igen – nem 

 

 Védelmi terv elkészítése folyamatban van:  igen – nem 

 



 

 A tervet vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. 

A védelmi terv aktualizálva van-e:   igen - nem 

 

3.1. A közerő mozgósítási és kiállítási tervében szereplő fontosabb adatok: 

 

 Létszám:    ………………… fő 

 Brigádok száma:   ………………… db 

 Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa – darabszáma, szivattyúk típusa – 

darabszáma: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi 

vízrendezési terve? 

nincs – van (a terv összesen ………… csatorna km-re 

vonatkozik) 

 

 Fejlesztési és fenntartási munkák: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Megjegyzések, észrevételek: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 


