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Tisztelt képviselő-testület! 

 

2020. június 9-én a délutáni órákban egy zivatar zóna ért Dombóvárra. A lehullott 

csapadék nem egységesen borította be a települést, extrém mennyiség esett Gunarason és 

Kertvárosban.  

A csapadékos időjárás az éjszaka folytatódott, nem hivatalos adatok szerint 60 és 70 

mm között volt a mennyiség. Gunaras mélyebben fekvő részein a csapadék jelentősen 

feltorlódott, elöntve az utcákat, és a nyaralóházak területét. E településrészen a csapadékvíz 

elvezetése régi probléma, de az elmúlt 50 évben nem volt rá példa, hogy ilyen nagy mennyiségű 

csapadék, ilyen rövid idő alatt leessen. A gunarasi nyaralók pincéi, a szuterénok megteltek 

vízzel, ez által komoly károk keletkeztek.  

A megváltozott éghajlati viszonyok miatt a jövőben is számítani lehet arra, hogy hasonló 

erejű vihar pusztít Gunarason, ahol a nevezett településrész vízelvezetése és a víz elleni 

védekezés nem megoldott. Ugyanakkor Gunaras gyógyhely imázsát is nagyban rontja, ha az itt 

tartózkodó vendégek elöntött utcákkal, annak következtében megjelenő sártengerrel 

találkoznak. A helyzet kezelésére több lehetőség is mutatkozik, de a konkrét műszaki 

javaslatokat vízügyben járatos szakértőnek kell megfogalmaznia, majd az elfogadott 

koncepciót műszaki tervvé alakítani. Ennek birtokában tudunk kormányzati segítséget kérni, 

vagy esetlegesen megjelenő pályázatra kérelmet benyújtani. A Természetesen Dombóvár 

képviselő-csoportja javasolja, hogy a polgármester kérjen fel vízügyi szakértőt, Gunaras és 

környékének vízügyi védekezési koncepció-tervének elkészítésére. A munka fedezetére a 

képviselő-testület 650 ezer forintot biztosítson, a 2020-as költségvetés "katasztrófavédelmi 

alap" terhére. Az árat a szakterületen jártas vízügyi szakértőtől szereztük be.  

 

Határozati javaslat 

 

Dombóvár város képviselő-testülete elfogadja, hogy készüljön vízügyi védekezési koncepció-

terv Gunaras településrészre. Felkéri a polgármestert, hogy válasszon a terv elkészítésére 

vízügyi szakértőt és bízza meg a feladat elvégzésére. A szerződéses összeg max. 650 ezer forint, 

melynek fedezete a 2020-as költségvetés katasztrófavédelmi alapja.  

 

Határidő: 2020. július 15.  
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