18. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. június 28-i rendes ülésére
Tárgy: Intézkedések a közterületre történő szabálytalan csapadékvíz-kivezetésék
megszüntetése érdekében

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Teufel Judit megbízott irodavezető, Városüzemeltetési
Iroda
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 239/2018. (V. 31.) Kt. határozatával támogatta, hogy azok,
akik a csapadékvíz-elvezetést telken belül szabályosan, a jogszabályi feltételeknek
megfelelően valósítják meg, folyamatosan benyújthassák igényüket az önkormányzat
által térítésmentesen biztosított, a csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas 1 m3-es
műanyag tartályra.
Ilyen tartályt azok az ingatlantulajdonosok kaphatnak, akik megoldják, hogy a
csapadékvíz a telkükről nem kerül ki a közterületre. A cél, hogy a családi házas
övezetben élőket ösztönözzünk arra, hogy a saját telken szikkasszák el és/vagy
gyűjtsék össze az ingatlanon keletkező csapadékvizet.
A Hivatal munkatársai által végzett felmérés szerint az ingatlantulajdonosok jelentős
része az ingatlan elé – ha van, az árokba – vezeti ki (a járdán keresztül, illetve jobb
esetben a járda alatti elvezetéssel) a tetőre hulló csapadékvíz kisebb-nagyobb részét.
Több helyen előfordul az a megoldás is (főként ahol nincs előkert), hogy a
csatornából a víz közvetlenül rázúdul a beton, aszfalt vagy térkő felületre, ami
amellett, hogy rontja az utcaképet, tönkreteszi a járda felületét is. Indokoltnak tartom,
hogy hozzunk olyan intézkedéseket, amelyek segítenek javítani ezen a helyzeten.
Javaslom, hogy aki két éven belül – 2020. június 31-ig – szabályossá teszi a
közterületre való csapadékvíz kivezetést, vagyis kiépíti a járda alatti megfelelő
elvezetést, annak az önkormányzat biztosítson az összetört járdalapok helyett újat,
vagy beton feltörés esetén folyékony betont.
Cél, hogy öt éven belül minden ingatlanról a csapadék az árkokba a járda szintje alatt
legyen elvezetve.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47. § (10) bekezdése szerint: „A telekről csapadékvizet
a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai
járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka,
úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út
kezelőjének hozzájárulásával történhet”.
A képviselő-testület Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletével a közútkezelői feladatok gyakorlását a polgármesterre ruházta át. Az
átruházás kiterjed a fenti, vízelvezetéssel kapcsolatos hatáskör gyakorlására is.
Mivel az esetek döntő részében a közútkezelői hozzájárulás kérése nem történt meg,
ezért javaslom, hogy az engedély nélkül kivezetett csapadékvíz elvezetéseket az
önkormányzat utólagosan legalizálja, egyben ösztönözze a lakosságot a helytelen
kivezetések megszüntetésére azáltal, hogy aki 2 éven belül kialakítja a telken belüli
esővíz gyűjtését és/vagy szikkasztását, az térítésmentesen tartályt kaphasson.

Megjegyzem, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37.§ (2)
bekezdése értelmében a hozzájárulás hiányában vagy a hozzájárulásban előírt
feltételektől eltérően megvalósult bekötések esetében a közút kezelője a közlekedési
hatósághoz fordulhat, amely az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a
forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti,
továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.
A májusi képviselő-testületi döntésnek megfelelően megkezdődött a tartályok
kiosztása, június 11-én 15 igénylő vehette azt át. A 2018. évi költségvetésben
3100eFt került a tartályok beszerzésének fedezetére elkülönítésre, melyből eddig
felhasználásra került 330.000,- Ft. Amennyiben a fedezet teljesen felhasználásra
kerülne, akkor havi szinten 21 tartály átadása valósulhatna meg. Jelenleg még 101 db
igény van, így decemberben már az új igénylők ellátása is elkezdődhetne.
Javaslom a tartállyal való ellátást ütemezetten, igénybeadási sorrend szerint
elvégezni.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a közterületre történő szabálytalan csapadékvíz-kivezetésék megszüntetéséhez
kapcsolódó intézkedésekről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
közútkezelői hozzájárulások hiányában, de egyébként az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) 47. § (10) bekezdésének megfelelően az út tartozékának
minősülő vízelvezető árokba 2018. június 30. napjáig elvégzett bekötések
vonatkozásában a polgármester utólagosan hozzájárulást adjon ki.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közútkezelői hozzájárulások
hiányában, és az OTÉK-nak nem megfelelő kivitelezéssel az út tartozékának
minősülő vízelvezető árokba 2018. június 30. napjáig elvégzett bekötések
vonatkozásában a polgármester az érintett ingatlanok tulajdonosainak 2023.
június 30. napjáig türelmi időt biztosítson.
3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester az érintett közterületek
helyreállításához építőanyagot biztosítson azon az ingatlantulajdonosok részére,
akik a vízelvezetésük szabályossá tételét 2020. június 30. napjáig vállalják.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2018. év végéig, ütemezetten
havi 21 db műanyag tartály beszerzésére és az igénylők közötti kiosztására,
melynek fedezetére az önkormányzat 2018. évi költségvetésében III. alcím 60.
sorát jelöli meg.
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