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Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett
módosítása alapján az önkormányzatok a tulajdonukban lévő árkokat és vízfolyásokat
üzemeltetésre felajánlhatják a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságoknak. Ez
esetünkben a Szekszárdi Vízügyi Igazgatóság és a Pécsi Vízügyi Igazgatóság a 6411
hrsz-ú Kapos-sori árok vonatkozásában.
A helyi önkormányzatoknak a fenti rendelkezés hatálybalépésétől számított három
hónap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést
szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési
terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek (a határidő: 2014. március 31. a
felajánlásra).
A vízügyi igazgatási szerv a módosítás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül
szakmailag ellenőrzi a helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozatot abból a
szempontból, hogy az üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás,
csatorna belvízelvezetési vagy öntözési célokat szolgál-e, illetve vizsgálja, hogy
vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-e a belvizek elvezetését vagy az
öntözővíz továbbítását.
Ha a vízügyi igazgatási szerv a fenti szempontok szerinti szakmai ellenőrzés
eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a
belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás,
csatorna tulajdonosával - az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt. Az üzemeltetési szerződés megkötése
után a vízfolyás, belvízelvezetést szolgáló csatorna üzemeltetési fenntartási feladatait
a vízügyi szakigazgatási szerv látja el.
A nyilvántartásunk szerint az alábbi vízfolyásokat javasoljuk felajánlani:
Hrsz.
012
041
050
052
077/2
0284
0295
0298/2
0300/4/d
0301/1 + zsilip
0302/9
0322/24
0322/27

Területe (m2)
3,8114
9413
2447
5241
496
995
1,0390
2174
1619
745
327
2059
9858

0323/b
0354/3
0354/6 + zsilip
0358
0359/15
0383/a
0399/7/d
6411
1506/1-1550-1642-1973 + zsilip
1678-1942-1943-1911-1818 + átemelő

8420
944
3636
1,1036
782
4803
8841
Kapos-sori árok
Strandi árok
Szuhay-dombi árok

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő önkormányzati
tulajdonú árkokat, vízfolyásokat és azok műtárgyait ajánlja fel üzemeltetésre a vízügyi
szakigazgatási szervek részére:
012 hrsz. (3,8114 m2); 041 hrsz. (9413m2); 050 hrsz. (2447m2); 052 hrsz. (5241m2);
077/2 hrsz. (496 m2); 0284 hrsz. (995m2); 0295 hrsz. (1,0390m2); 0298/2 hrsz.
(2174m2); 0300/4/d hrsz. (1619m2); 0301/1 hrsz. + zsilip (745m2); 0302/9 hrsz.
(327m2); 0322/24 hrsz. (2059m2); 0322/27 hrsz. (9858m2); 0323/b hrsz. (8420m2);
0354/3 hrsz. (944m2); 0354/6 hrsz. + zsilip (3636m2); 0358 hrsz. (1,1036m2); 0359/15
hrsz. (782m2); 0383/a hrsz. (4803m2); 0399/7/d hrsz. (8841m2); 6411 hrsz. Kapos-sori
árok; 1506/1-1550-1642-1973 + zsilip; 1678-1942-1943-1911-1818 + átemelő
Szuhay-dombi árok .
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a vízügyi igazgatási
szervet tájékoztassa.
Határidő: 2014. március 15. – a tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

