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Tisztelt Polgärmester Ür!

Tärgl tdmäjü dokumentäci6t köszönettel megkaptük, szakvelemenyünket felszini ös felszin
alatti vizminösdg-vedelmi terület 6s vizgyüjtö-gazdälkodäsi szempon66l a települlsfejlesztösi
kancepciöröL, az integräh települösfejlesztösi stratögiöröl ös a települösrendezösi eszk )zö1ff61,
t)alamint eg)es települösrendezösi sajätos jogintözmönyefuöl sz6lö 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rchdelet 9. svimü mellöklete alaplin, az aläkblak szednt adtuk meg:

A Jblszin alatti vizek üdelmör4l sz6lö 219/2004. (V11.21.) Kom. rendelet ,,Felszin alatti viz
ällapota szempontjäbdl dzdkeny területek besoroläsa" cimü 2. szimü melleklete, valamint I
felszin alatti tiz ällapota szempontjäböl örzökeny területeken lefi települösek besoroläsätöl
sz6l6 2712004. (XII. 25.) KvvM rendelet mell6klete alapjän üjhartyän felszin alatti viz
ällapota szempontjäböl örz6keny felszin alatti vizmin6s6g v6detmi területen fel-vö
telepü16s.

A burkolt felületekröl összegyüjtött szennyezett csapad6kvizek megfeleld tisztit6säröl
gondoskodni kell (olajfogö mütirgy) a szikkasztist megel6z6en.

Terep szint alatti be6pitdsekndl szüksdgesnek tartjuk az adoft terület elözetes vizsgälatät a
füldtani viszonyok, a talajvizszint m6lys6ge 6s äramläsi ininya tekintet6ben. A felszin alatti
beepit6s megvältoztathatja a talajviz äramläsi viszonyait, €s kömyezet6ben megemelkedhet a
talajvizszi\t, mell,nek következteben megsüllyedhetnek, megrepedezhetnok a kömyezö
epitmenyek, ezen kivül befolyäsolhatja a kivitelezes technolögiäjät is.

A Magtarorszäg tizgrüitö-gazlälko&isi tenötdl sz6l6 104212012. (II. 23.) Korm. hatrirozat
me11€klet6ben szereplö vizgyüjtö-gazdiilkodäsi terv üjhartyän az ,,sp. 1 . 1 4. 1 . Duna-Tisza közi
häts6g - Duna-vizgyüjtö 6szaki resz" sekdly porözus viztest felszini vetület6n helyezkedik el.
A vizest kemiai ällapotät tekintvejö es mennyisegi ällapota gyenge.

A tervezett m6dositäs ältal erintett területek az Orszägos Területrendezösi Tenrdl szol6 2003.
€vi XXVI. törv&y 3/8. szämü mell6klete alapjän a felszini vizek vizminösdg-vedelmi
'tizgyiijt1 ö\ ezetöbe turtozn ak.



A vizgyüjtö tedleten keletkezö illewe a vizgyüjtön klvül keletkezett szenryvizek vizgyttjtb
tedl€tre törtdnö be- vagy kivezetösdröl a területrendezdsi tervben rendelkezni kell.

Az erintett területen sziämos felszini csatom4 valamint az Üjhartyani tfuozö talälhatö. A
felszini vizek minösöge vödelmänek szabölyairöl szölö 220/2004. (VII. 21.) Kom. rendelet
alapjrän a felszini viztest jö rillapolänak eldrdsdhez ds fermtartiisiihoz, illetve az erösen
mödositott viztestek j6 ökolögiai potenciriljänak el6res6hez a tizhaszndlö köteles
hozzöjdrulnl

Vizmürendszer

Üjhadyan vizmürendszerdhez 2 db tennelö küt tartozik (kutak elhelyezkedese: X: 208809, Y:
676340,5, X. 208819,5, Y: 676348,2). A felszin alatti vizkivael kapaciträsa: 310 m'/d. A
viztendszerhez tarloz6 iztiroz1k: viztotony: I db 100m3-es, egy6b viztirozb: 2 db 100m3-es.

Te lepülösi e lo sztöhä lözat adatai

Beköt€s r€ven ell6tott lakäsok szäfia 2012-befl (db) 910

Ellätott területen l6vö. bekötds ndlküli lakässzim 2012-b€n fdb) 145

A teleDül€s r€sz€re elosztäsra ätvett viz összesen 2012-ben (n3/6v) 91100

Az eloszdsteclnol6siaivizsziilßeslete 2012-ben (m3l€v) 14100

Az eloszträs vesztesese: 5000

A teleDül6si eloszt6hdldzar bosszr östzesetr (km) 39.40

ebböl bekötövezetek hossz &m) 9 ; 7 0

Szenn)'\r'2rendszer

Ülhartyän szennlvizdt Kakucs telepütds közigazgatäsi területdn ldvö Üjhartyin-Kahcs
Szenn).eiztisztitö Telep fogadja, üzemeltetöje a DAKÖV Kft. Tisztitri6i technol6gia
NAIRAM tipusü, kiegösziwe BIOVAC SBR rendszenel. A szennlrviz befogaddja a Duna-
völgl föcsatoma 144,27 km szelvdnyndl, koordinätäi: X: 209877, Yt 6'74684. A
szenn]ry'iztisztitö telep kapacitäskihasznältsäga z0ll-berr 143 yo, igy fejlesztese indokolt.

Szennt viztisztitö a lapadatai

Hidraulikai kaDacitäs lm3/d) 800

LE-ben kifeiezeu kapacitäs 6 200

Tisztiiisi hatäsfok II.
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Te lepül ö s i güj tö hd lözat adatai

Bekör6. 16\en ellaron lakä.ok szama )012-ben (db) 98',7

Ellätott területen l6vö. beköt€s nelküli lakässzim 2012-ben adb)

Gr üi.6h6l6zat hossza összesen {kmt J q , l 0

ebb6l bekötövezetök hossz fkm) 7.50

A svf itöbäl6zaton összesyüitött szetrnwiz mennvis6se 2012-ben (n3/6v) 117.21

Ujhartyän közigazgatäsi területe orszägos jelentösdgü vddett, vagy vddelemrc tervezett
tem6szeti területet e t örint, örinti azonban az eur'pai közössögi jelentösögä
termöszetv1delmi rendeltetösü területebdl sz6l6 2'15/2004. (X.8.) Korm. rendelet ös az
euröpai közössögi jelentösögä termöszetvödelmi rendeltetösü teflletekkel öfintetl
f)ldröszletekröl sz6lö 1412010. (V.ll.) KVVM rendelet ältal meghatärozott Natura 2000
hiil6zathoz tartozd HUDI20051 jelü, Turjänviddk ehevezdsü kiemelt jelentösdgü
tem€szetmegözdsi tetijletet, yalamii'\t az Orszdgos Területtendezösi Tet-w.61 sz6l6 2003. eÄ
XXVI. törvdnyben lehatärolt orszägos ökolögiai hälözat övezetet.

Toväbbä az aläbbi jogszabälyi elöiräsok betartäsrira hivjuk fel a figyelmet:
- a felszin alatti vizek vedelme 6rdekeben a 219,t2004. (WL 21) Korm. rcndelet;

a yizbäürsok, a t|vlati üzbazisok, valamint az iv6vize!1'etesi szol9ä16
vizildtesitmdnyek vddelmöröl sz6l6 123/1997. (141.18.) Kotm. rc delet:

- a felszin alatti vizek ällapota szempontjäböl drzdkeny területeken levö települdsek
besorcläsät'l sz6l6 27/2004. (XL 25.) KvVM rcndelet:

- a felszin alatti viz €s a äildtani közeg minösdgi vddelmdhez szfüsdges hatärdrtdkeköl
a 6/2009, (IV 14.) K|'YM-EüM-FVM egüttes rcndelet;
a vizszennyezö anyagok kibocsätäsaira vonatkoz6 hatärdrtdkekröl sz6lö 28/2004.
(XIL 25.) Ktl/M rehdelet:

- a vizek hasznositäsärdl, vddelmdröl ds krirtdteleinek elhriritrisätt6l sz6l6 147/2010. (V.
29.) Korm, rcndelet

- a felszini vizek minösdge vddelrr€nek szempontjäbdl a 220/2004. (WI. 21.) Kot i.
rendeletl
a vizlközntli-szolgiltatäsröl szölö 2011. 6vi CCD(. tördny egyes rendelkezdseinek
vegehajtäsäröl s2616 58/2013. (11. 27.) Korm. rc delet;

- az iv6viz minösdgi követelmdnyeiröl 6s az ellenörzds rendjdröl a 201/2001. (X. 25.)
Kotm, re deleta
240/2000. (X , 23.) Komd yrcndelet a települösi szenn] r'iztisztitäs szempontjäbdl
erz&eny felszint vizek 6s vizgyüjtöterülefl.ik kijelöldsdröl;

- 25/2002, (II. 27.) Kotmänyendelet a Nemzeti Települesi Szennlwiz-elvezetesi ös -
tisztitäsi Megvalösitäsi Prcgramr6l;
90/2013. (X 7.) VM rendelet a 2013. 6vi lakossägi viz- 6s csatomaszolgältatäs-
tämogatäs igdnyldsdnek 6s elbiräläsänak rdszletes feltdteleiröI, valamint az egdszsdges
ivövizzel valö ellätäs ideiglenes mödozatainak ellentötelezdsefuöl;
275/2004. (X 8.) Kormd yrcndelet az euröpai közössögi jelentösögfr
termösz etvöd e lmi rende I t e t ö sü t erül et e böl :
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- 96/2009. 6IL 9.) OGY hatdtuzat a 2009-2011 kbzötti idöszaba szölö Nenzeti
Kömyezenödelmi Pr ogramrö I :
a kömyezet vfielm€nit ältalränos szabälyai16l szö16 1995. övi LI . tömöny;
a települdsi önkormänyzatok vizekkel 6s vizildt€sitn6nyekkel összefüggö feladataival
kapcsolatban a vizgazdälkodäsröl szö16 1995. öri LWL törvöafl
a viziközmü-szolgrlltatäst6l sz6l6 2011. övi CCIX. törväny;
1996. ävi LIIL t6nöny a termäszet vödelmördl;
2012, övi CLXXXTa tönöny a hullad€kröI, valamint
az Orszägos TeräletretdezösiTe(wöl 2003. öri )O{W. löwöny.

A 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet 37. | (6) eftekt&e\ a tö*öpes munkaftszek nyorfltaton
formdban val6 megkild6s6t kerjük.

Az eljäräs toväbbi szak.szäban is r6szt kivänunk venni!

BudaDest. 2013. oktdber 29.

üdvörlettel,

BüdatrsI  Kücr, lc l l " ig


