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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, a 
klímavédelemnek, tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. Éppen ezért volt 
fontos, hogy felhívjuk a családi házas övezetben lakók figyelmét a nem szabályos 
csapadékvíz-elvezetésre. 
 
2017 novemberében felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a szabályos csapadékvíz 
elvezetési módok mellett a lehulló csapadékvizet elsősorban gyűjteni, tárolni, 
hasznosítani (pl.: öntözés) szükséges, hiszen az ingatlanra lehulló és az ingatlanon 
maradó csapadékvíz elvezetése az ingatlan tulajdonos feladata.  
 
Ezt a feladatot Dombóvár Város Önkormányzata oly módon kívánja támogatni, hogy 
2018 júniusától kezdődően ingatlanonként 1 db 1 m3-es műanyag tartályt biztosít azon 
családi házas övezetben élők számára, akiknek ingatlanán a helyes csapadékvíz-
elvezetés az igény benyújtásakor már fennáll. 
 
A csapadékvíz gyűjtő tartályok igénylésére vonatkozóan közzétett lakossági felhívásra 
188 db igénylés érkezett 2018. január 10. napjáig. Mind a 188 db ingatlan helyszíni 
ellenőrzése megtörtént. A felmérés alapján a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével csupán 6 ingatlan tulajdonosa jogosult a tartályra. 

A csapadékvizek közterületre történő kivezetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés 
kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonos feladata, a Vgt. 6. § 
(4) bekezdés c) pontja szerint az ingatlan tulajdonos tulajdonában van az ingatlanra 
lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz, valamint a Vgt. 16. § (6) bekezdése 
értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi 
önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt 
tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata. 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) bekezdés értelmében: „A telek, 
terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és 
az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a 
közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű 
használatot ne akadályozza. 

Az OTÉK 47. § (9) bekezdése értelmében: „A csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények 
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.” Továbbá a (10) 
bekezdés 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”. 



Akik jelenleg nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, azoknak javasolt 
lehetőséget adni arra, hogy ha továbbra is szeretnének tartályt igényelni, akkor a telken 
belüli csapadékvíz elvezetés után újra igényelhessék a tartályt.  
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
 

Határozati javaslat 
a családi házas övezetben élők számára közzétett, csapadékvíz összegyűjtésére 

alkalmas műanyag tartály igénylésével összefüggő felhívásra beérkező 
igényekről szóló tájékoztatásról és a fedezet biztosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas műanyag tartály igénylésével 
kapcsolatos tájékoztatót.  

 
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy azok az igénylők, akik a csapadékvíz-

elvezetést telken belül oldották meg, a beadott igények alapján térítésmentesen 
műanyag tartály kapjanak.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 6 db műanyag tartály 

beszerzésére és ennek fedezetére 132.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 
2018. évi költségvetésében III. alcím 60. sora terhére.  

 
4. A Képviselő-testület támogatja, hogy a jogszabályi feltételeknek való 

megfeleltetés kialakítása után az ingatlantulajdonosok igényüket folyamatosan 
benyújthassák.    

 
Határid ő: 2018. június 30. – tartályok beszerzésére 
                                             - igénylők értesítésére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
                                                                                       Szabó Loránd 
                                                                                        polgármester 


