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1.Terület leírása: 
 
Földrajzi elhelyezkedése: 
Újhartyán Község Pest megye déli részén, a Pesti síkság és a 
Kiskunság határán fekszik, 50 km-re Budapesttől. 
Belterületi nagysága 174ha 7588 m, külterülete 2067 ha 9341 m. 
Lakóinak száma:2770 fő.  
 
Szomszédos települések: Újlengyel, Hernád, Dabas, Kakucs, Inárcs, 
Táborfalva, Örkény, Ócsa, 
 
Domborzata: 



A területe alapvetően sík, itt-ott kisebb homokdombokkal, 
magaslatokkal tarkítva. 
 
Növényvilága és állatvilága: 
 
Természetes növényzete:bokros, vegyes erdők, homokos és vizes 
rétek. 
 
Jelentősebb állattartó telep: 
 
Pro-Boker KFT baromfi telepe, Libner dülő külterületi 
részen.Kapacitása: 42.000 db. 
(Belvíz, helyivízkár által nem fenyegetett.) 
 
Időjárási, éghajlati viszonyok: 
A település éghajlata szárazföldi. A csapadék évi mennyisége 300-600 
mm. A havas napok száma 30-100 nap. Évi középhőmérséklet 12.2 
C°. 
Uralkodó szélirány   Ény-Ny.(310-320°).Átlagos talajfelszíni 
szélsebesség 20 km/óra. 
 
A község beépítettségére a falusias, kertes, családi házas forma a 
jellemző. 
 
A honvédelmi körzet két kistérség (Dabas és Gyál) 15 települését 
foglalja magába. 
 
A község árvíz által nem veszélyeztetett. Az Észak-Dunavölgyi 
belvízrendszerhez tartozik. 
 
A területen áthaladó belvízelvezető csatorna a Dunavölgyi főcsatorna, 
amely a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
kezelésébe tartozik. 
 
Az alábbi csatornák kezelését a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 
végzi: 

- V.II.   csatorna 
- V.III.      „ 



- V.1/a      „ 
- V.IV       „ 
- V.IV/a.   „ 
- V.IV/a    „ 

 
   
Veszélyeztetett területek: 
Újhartyán község belterületi részén  három helyen alakulhatnak ki 
elöntések: 
 
1.József Attila  utca Cigleher utca vonalával határolt terület összesen 
2.Monori utca vége 
3.Hunyadi János utca vége 
4.Malom utca vonalával határolt terület összesen 
 
Kárelhárítás módja: 
 
A veszélyeztetett területeken összegyűlt vizet felszíni vízelvezetéssel 
és szivattyúzással a belvízelvezető rendszerekbe lehet vezetni. 
 
Kapcsolódó létesítmények: 
 
A  szennyvíztísztítótelep Kakucs község Önkormányzatával közös, 
amely a kakucsi 0112/7hrsz-u területen helyezkedik el. A létesítmény 
területére beérkező szennyvíz elsődleges tisztítása biológiai 
technológiával történik. Kapacitása 60003m/nap. A biológiai 
tisztításon átesett szennyvíz közvetlen bevezetéssel a Duna-völgyi 
főcsatornába jut.  
 
A község területén lévő temető, vízmű helyzete vízminőség-védelmi 
szempontból megoldott.  
 
Védekezés irányítása: 
 
Védelemvezető:Schulcz József polgármester 
Telefonszáma:29/372-133, 20/9439621 
 
Védekezéshez rendelkezésre álló gépek: 



 
Darabszám                        Jármű típusa                             Jármű 
tulajdonosa 
1                         erőgép(tolólap,markoló)                             Kulima 
Péter 
1                      erőgép(tolólap,markoló)                 Keindl 
Csaba 
2                      tehergépkocsi(billenőpl.)                               Kulima 
Péter 
5                                     „            „                                        Tusák 
Csaba 
7                                     „           „                                         Szaller 
Tamás 
4                                    „            „                                         Lang Edit 
1                     Ifa szippantó tehergk.                                     Forgács 
János 
 
Védekezéssel kapcsolatos teendők: 
 
 
A helyivízkár készültséget a település polgármestere rendeli el. A 
védekezés során az önkjormányzat a kezelésében lévő műveken 
védekezik és a belterület mentesítése érdekében végzi a szükséges 
beavatkozásokat. 
 
A vízügyi hatóság területileg illetékes szakmérnöksége az 
önkormányzat kérésére szaktanácsadást, illetve külön megállapodás 
alapján műszaki segítséget nyújt. 
 
A védekezést össze kell hangolni a vízügyi igazgatóság területi 
védekezésével.Az igazgatóság, illetve a társulat kezelésében lévő 
befogadót érintő beavatkozás(új vízbevezetés létesítése, szivattyúzás) 
csak a területi védelemvezető engedélyével végezhető 
 
A készültség elrendelését követően a készültséggel kapcsolatos 
eseményekről, intézkedésekről védelmi naplót kell vezetni, és az 
elmúlt 24 óra eseményeiről napi jelentést kell készíteni, melyet a 



befejezést követő 30 napon belül a vízügyi igazgatóságnak meg kell 
küldeni. 
A védelmi terv  1 példányát a vízügyi igazgatóságnak meg kell 
küldeni. A tervet a továbbiakban évente korszerűsítenu kell és a 
módosításokról december 15-ig tájékoztatni kell az igazgatóságot. 
 
 
Fontosabb jogszabályok: 
 1995.évi LVII.tv. a vízgazdálkodásról 
232/1996.(XII.26.)Korm. rendelet a vizek kártétele elleni védekezés 
szabályairól 
10/1997.(VII.17.)KHVM. Rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


