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Tisztelt Képviselő-testület!
Tekintve az elmúlt évek időjárását, továbbá a jelenlegi csapadékvíz-elvezetés, továbbá
a bel- és külterületi vízrendezés eredményeit és problémáit, hosszútávú hatással bíró
ügyekben szükséges döntéseket hozni.
Javaslom, hogy hirdessünk meg egy, a város közigazgatási területére vonatkozó vízrendezéssel kapcsolatos programot, amely az alábbi fő területeket foglalja magába:
- nyílt csapadékvíz elvezető és szikkasztóárkok és tartozékaik rendezése a közterületeken,
- Szállásréti-tó fenntartási kérdései,
- Tüskei-tóval kapcsolatos döntések.
A program célja, hogy a város területére hulló csapadékvizek minél kisebb problémát
és kárt okozzanak az ingatlanok állagában, értékében. A program fantázianeveként a
„Böhm Ferenc-program”-ot javaslom elfogadni. A program névadójának, Böhm Ferenc mérnöknek a munkásságát a 6. sz. mellékletben ismerhetik meg részletesen.
I. rész – csapadékvíz elvezetés
Bár több jogszabály is rendelkezik közvetetten, illetve közvetlenül arról, hogy a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés az önkormányzatok közszolgáltatási feladata,
azonban részben a jogszabályok nem egyértelmű értelmezése, részben pedig a feladat
forrásigénye és összetettsége miatt a magyarországi önkormányzatok kisebb része tekinti ezeket a feladatokat egyértelműen kötelező feladatnak. Tovább nehezíti a feladatmegoldást, hogy a vízrendezési művek összehangolt működtetésének gyakorlati
megvalósítására nincsenek kialakított normarendszerek, többségében nincsenek vízrendezési tervek, nincs a települési önkormányzatok között megfelelő együttműködés.
Egy-egy településen belül – tehát a települési önkormányzatok saját hatásterületén –
sincs sok esetben rend, sem kialakított rendszer, ami alapján üzemeltetni lehetne az
egyes vízgazdálkodási műveket, így ezek fenntartására, karbantartására, fejlesztéséra a
legjobb szándék ellenére sem tud forrást biztosítani. A legjobb gyakorlati példa erre az
az önkormányzati adottság is, hogy a legtöbb belterületi árkot az utakkal együtt tartják
nyilván, így a vízelvezető létesítményeknek még önálló helyrajzi száma sincs.
Sajnálatos országos probléma, hogy ezeknek a létesítményeknek a fejlesztésére, felújítására, fenntartására vagy üzemeltetésére önállóan nevesített támogatási forrás nem áll
rendelkezésre az önkormányzatok számára.
Mivel sem nyilvántartás, sem tapasztalat nem áll rendelkezésre, az önkormányzatok
többségénél nem tekintik kötelező feladatnak ezeket a teendőket, és nincsenek tisztában azzal, mekkora a probléma és a kezelésére milyen nagyságrendű forrásra lenne
szükség.
Valamennyi vízrendezést, vízelvezetést szolgáló művet rendszeresen fenn kell tartani,
ez olyan alapvető szabály, amelyről egyetlen műtulajdonosnak nem szabad(na) megfeledkeznie. Természetesen a feltételes mód a forráshiány miatt a valóság, hiszen az önkormányzatoknak a közhasznú munkavégzés az egyetlen remény, amely némiképp
enyhíthet a problémán. Ehhez persze hozzá tartozik az, hogy a munkaerő finanszírozá-

sa mellett itt jelentkeznek olyan egyéb költségek is, amelyeket muszáj a települési önkormányzatnak átvállalni (pl.: az ároktisztítás során kitermelt talaj, iszap elszállítása).
Dombóvár város közigazgatási területén sem mindenütt működik megfelelően a csapadékvíz elvezetés.
A problémát részben a terepviszonyok okozzák, ugyanis nem mindenütt oldható meg
az utcai nyílt árkokból a csapadékvíz lejtéssel történő elvezetése. További probléma,
hogy a járda és az úttest közötti árkok idővel feltöltődtek, illetve az ingatlantulajdonosok által betemetésre kerültek (a fűnyírót így könnyebb tolni, és parkolni is lehet ott).
A telekbehajtóknál lévő átereszek vagy hiányoznak, vagy nem megfelelő átmérővel és
folyásszinttel lettek beépítve, ezért nem tudják ellátni a szerepüket. Sok helyen nem is
került cső beépítésre a behajtók alá, hanem pl. vasúti beton gyámok lefektetésével alakították ki a hidat, amely alatt a vízátfolyást a benőtt gyökerek és a vakondok túrások
lehetetlenné teszik. Az egyébként megfelelő átereszek sem működnek mindenütt, mert
a rendszeres tisztítás elmaradása miatt felteltek, eldugultak.
Alapelvként kell, hogy kezeljük:
a. Meg kell akadályozni, hogy az átlagos mennyiségű csapadék az úttesten, útpadkán, vagy a járdán gyűljön össze.
b. Fontos feladat a csapadékvíz-elvezető rendszerek létesítése, folyamatos fenntartása, tisztítása, üzemképes állapotban tartása.
Jelenleg a csapadékvíz elvezetési feladatok egy részét Üzemeltetési szerződés alapján
a Vízmű Kft. végzi, de valamennyi költség az Önkormányzatot terheli. A város közigazgatási területén a csapadékvíz-elvezetés jelenlegi helyzete költségtakarékosan csak
a lakosság bevonásával oldható meg oly módon, hogy az Önkormányzat rendeleti
szinten határozza meg pl.: az ingatlantulajdonosok feladataként az ingatlanok előtti
közterületi árkok (és tartozékaik) rendben tartását. Az Önkormányzatnak természetesen a rendeletalkotáson túl is van tennivalója a probléma megoldásához, hiszen nem
várható el a lakosságtól az a szakmai ismeret, ami egy árok szintezéséhez, vagy egy
áteresz méretének a meghatározásához kell.
Természetesen az önkormányzat az elvárások mellett – az üzemeltető Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Kft. bevonásával – segítséget is adna a lakosságnak
ehhez a felelősségteljes feladathoz, pl.: a szükséges átereszméret és folyásszint meghatározásával. A kézi módszerekkel nem tisztítható átereszek gépi tisztításához is nyújthatna segítséget az Önkormányzat, anyagi lehetőségeinek szem előtt tartásával.
A fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet
elfogadását.

II. fejezet – Szállásréti tó partvédelme
A Szállásréti-tó Dombóvár központjában fekszik, a Kis-Konda-patak helyi természetvédelmi terület része (3. számú melléklet szerinti digitális fotón találhatóak meg a tóval kapcsolatos alapvető információk). A tavas ingatlan teljes területére Dombóvár
Város Önkormányzata és Právics Attila között haszonbérleti szerződés áll fenn.
Helyileg a Népköztársaság út északi oldalán található. Az elmúlt év csapadékos időjárása (az átlagos 500 – 600 mm helyett ~ 1.000 mm) a Kis-Konda-patak völgyét annyira megterhelte, hogy az a maximum feletti tartós üzemi vízszintet eredményezett.
Ezért a tó partjának felső talajrétege oly mértékben kimosódott, hogy a partvédelem
kivitelezése elengedhetetlen. A legkritikusabb rész az összekötő út felöli D-i szakasza,
amely az uralkodó széljárás hatására szenvedi a legintenzívebb hullámverést, a DK-i
sarkon található a leeresztő zsilip is. A tél folyamán tervbe vettük a fűzfonás lehetőségét, amely két-három évre biztosítaná a partvédelmet. Az oszlopok a helyükre is kerültek, de a téli időjárás nem tette lehetővé kosárfűz vágását, pedig a Dalmand Zrt. ingyen
adott anyagot, csak annak kivágása nem volt megvalósítható. A hullámverés hatására a
tó folyamatosan terjeszkedik. Meg kell akadályoznunk azt, hogy az összekötő út felöli
part, valamint a tó és a Kis-Konda-patak közötti „pad” elvékonyodjon. Mindkét esetben az összekötő út hídja és a zsilip környéke kerülhet veszélybe, bármelyik rész szakadása esetén a nagy mennyiségű víz beláthatatlan kárt okozhat. Ezt megerősíti a talajszelvények vizsgálata is, melyből kiderült, hogy jellemzően milyen vastagságú és minőségű talajrétegek találhatók a területen 4 m-es mélységig (1.sz. melléklet).
A déli oldal stabilizásának megoldására megkerestük a veszprémi illetőségű KOBOX
céget, akik a déli oldal megerősítését, stabilizálását hegesztett íves elemekből javasolják elkészíteni. (lásd.: 2. sz. melléklet). Ez a szerkezet legalább 25 évig biztosít megoldást. A keleti és nyugati oldalon a fűzvessző-fonással a víz további rombolása megoldható.
A déli oldal partvédelme a KOBOX cég ajánlata alapján a következőképpen alakulna:
1. A déli part hossza: 70 m. Az 1 m magas íves rendszer (65 cm átmérőjű ívek) fémszerkezetének ára: nettó 20.969,- Ft + ÁFA/fm.
2. A teljes fémszerkezet ára: 70 m × nettó 20.969,- Ft = nettó 1.467.830,- Ft + Áfa
összegbe kerülne, letelepítés és kővel megtöltés nélkül.
3. A betöltésre kerülő kő ára: 35 m3 × 7.500,- Ft +Áfa/m3 (fuvarral együtt – komlói
andezit bánya) = nettó 262.500,- Ft + Áfa.
A fémszerkezet és a betöltésre kerülő kő ára mindösszesen: nettó 1.730.330,- Ft + Áfa,
azaz bruttó 2.162.913,- Ft.
4. A kézi munkaerőt közfoglalkoztatási program keretén belül biztosítanánk, szakmai
irányítást a cég vállalná. Előre nem látható költségként 200.000 Ft tartalék beállítása javasolt lenne.
A kivitelezési munkával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a 2011. évi költségvetés
nevesítve nem tartalmaz ilyen munkák elvégzésére fedezetet, így a munkavégzésre
vonatkozó pozitív döntés esetén meg kell teremteni annak fedezetét más költségvetési
tétel rovására. Továbbá a partfalvédelem ügyében, a bekért ajánlat alapján feltételezhető kivitelezési ár nagysága miatt a jelenlegi vagyonrendelet előírásait kell alkalmaz-

ni, ami szerint építési beruházás esetén nettó 500.000,- Ft ár felett, árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelés esetén nettó 300.000,- Ft felett pályáztatást kell végrehajtani.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szállásréti tóval kapcsolatos partvédelmi munkákat az idei évben végre kívánja hajtani, úgy szükséges a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetet megteremteni.
A fentiek alapján kérem az I. számú határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
- Fúrásszelvény, rétegleírás és szemeloszlás – 1. sz. melléklet
- Kép partvédelemről – 2. sz. melléklet
- Tájékoztató adatok a tóról– 3. sz. melléklet
III. fejezet – Szállásréti tó iszaptalanítás
A Szállásréti tóval kapcsolatban felmerült még egy lehetőség, miszerint lenne egy jelentkező vállalkozó, aki a Szállásréti-tó kotrását elvégezné. A kotrással megoldható
lenne az, hogy a tóban alacsonyabb víztükörszint mellett is megfelelő mennyiségű víz
tartható.
Mivel:
- nincs információnk arról, hogy más piaci szereplőt is érdekelne-e egy ilyen kotrási lehetőség (értsd.: más pénzért végezné el a munkát; a kitermelt iszapmenynyiségért cserébe elvégezné a munkát; fizetne a kitermelt iszapért)
- a fenti tavas ingatlan a fent ismertetettek alapján haszonbérleti szerződés keretében jelenleg egy szerződés tárgyát képezi,
- továbbá a lágyiszap hulladéknak minősül, így a tómeder kotrása és az iszap elhelyezése egészen biztos, hogy feltételek teljesítéséhez kötött,
- továbbá az iszaptalanítási folyamat során és utána is az önkormányzati ingatlan
értékét, állagát biztosítani szükséges (értsd.: úgy kell az iszaptalanítási folyamatot megoldani, hogy sem a tómeder, sem a környező partfal, sem pedig az ingatlan egyéb része nem szenved károsodást, sérülést… stb.),
javasolt, hogy az Önkormányzat egy pályázatot hirdessen az iszaptalanításra a részletes feltételek meghatározása mellett, amelyre minden érdeklődő azonos feltételek mellett pályázhat.
A javasolt feltételek a következőek:
- A haszonbérlői oldal rendezése: a pályázó pályázata csak akkor bírálható el, ha
a pályázat tartalmaz olyan kétoldalú jognyilatkozat mellékletet, amely megállapodás rögzíti a tó jelenlegi haszonbérlője és a pályázó közötti egyezséget, miszerint az iszaptalanítás folyamata miatt keletkező összes jogos haszonbérlői
igényt az iszaptalanítást végző vállalkozó vállalja, haszonbérlő az Önkormányzat felé semmiféle igényt, kártérítést nem támaszt.
- A tavas ingatlan tulajdonosi oldalának rendezése: pályázó vállalja, hogy a teljes
tavas ingatlan állapota az ingatlanon található tó iszaptalanítása miatt a folyamat megkezdése előtti állapothoz képest semmiféle romlást nem szenved.
- A kitermelt iszap ügyének rendezése: pályázó vállalja, hogy az iszaptalanítási
folyamathoz szükséges összes jogszabályi követelményt teljesíti, hatósági és
egyéb engedélyeket beszerzi, továbbá vállalja, hogy az ingatlan tulajdonosának

-

-

az iszaptalanítási folyamat miatti esetleges hatósági vagy peres eljárások során
teljes körűen helytáll.
Műszaki felügyelet költségeinek biztosítása: a pályázó vállalja, hogy az ingatlan tulajdonosa által kijelölt, az ingatlantulajdonos érdekeit képviselő műszaki
felügyelet költségeit megtéríti.
Technológia biztosítása: a pályázathoz benyújtja a folyamat teljes technológiai
leírását.

A fentiek alapján meghirdetett pályázatra jelentkezők közül a pályázat elbírálása során
ki lehet választani azt a vállalkozót, aki a legkedvezőbb feltételek mellett biztosan el
tudja végezni a „mechanikai” iszaptalanítást.
A fentiek alapján kérem a II. számú határozati javaslat elfogadását.
IV. fejezet – a Tüskei-tó további kezelése
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már több alkalommal foglalkozott a Tüskei horgásztó mederkotrásának, iszaptalanításának kérdésével [98/2009.
(III.30.) Kt. sz. határozat; 370/2009. (XII.14.) Kt. sz. határozat]. A 2009. év végi döntés alapján Dombóvár Város Önkormányzata és a Városi Horgászegyesület a 2010.
évben sikeres iszaptalanítási munkát hajtott végre a Tüskei horgásztavon: Dombóvár
Város Önkormányzata szerződést kötött a gödöllői székhelyű Iszapfaló Kft.-vel, melynek eredményeképpen 10,77 cm-rel sikerült a lágyiszap mennyiségét csökkenteni az
ún. Effektív Mikroorganizmus technológiával. A 2010. évre a Kft. 10 cm iszapmenynyiség csökkenést vállalt garanciaként, melyet teljesített is. A technológia lényege és
eredménye a melléklet szerinti lágyiszap felmérési jegyzőkönyvben találhatók (4. sz.
melléklet).
A gyakorlati tapasztalatok az mutatják, hogy legalább három éven keresztül szükséges
végezni a tevékenységet ahhoz, hogy a teljes tó területén az iszap mennyisége legalább
75%-ban csökkenjen (az iszapmennyiség-mérést a tó területén elhelyezett 9 db ellenőrzési ponton végzik). Azért szükséges a lágyiszap mennyiségének csökkentése, mert
az iszap jelenléte csökkenti a tavon tárolható víz mennyiségét, megnő a zöld algák jelenléte a vízfelületen, melyek a vízből nagy mennyiségű oxigént vonnak el. A tó fenekén a szerves anyag lebomlásához is oxigén szükséges, amely tényezők hatására a
nyári időszakra oxigén-szegénnyé válik a víz. Ennek hatására tapasztalható a tömeges
hal- és kagylópusztulás. A vállalkozás a 2011. évre is adott árajánlatot, melynek öszszege nettó 2.900.000,- Ft + Áfa (árajánlat az 5. sz. mellékletben megtalálható). A Kft.
a tavalyi ajánlat alapján a kezelésekre továbbra is garanciát vállal. Abban az esetben,
ha az ajánlott kezelések nem történnek meg, a folyamat megszakadása várható, így
rövid időn belül a korábbi iszapszint lesz mérhető. Ezen tények figyelembevételével
ajánlott a kezelések folytatása. A kezelések finanszírozására az Önkormányzat 2011.
évi költségvetése nevesítve forrást nem tartalmaz. Bár az ingatlan önkormányzati tulajdon, használni azt az Egyesület használja. „Vagyonvédelmi” (ingatlan értékének
megőrzése) szempontból támogatható az iszaptalanítás, azonban közvetetten annak
elvégzése nem kötelező önkormányzati feladat. Amennyiben a Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a kezeléseket az Önkormányzat finanszírozza, úgy azok fedezetét meg kell
teremteni más költségvetési tétel rovására.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat új vagyonrendelete hatályba lépett,
ezért az iszaptalanítási munkát támogató tartalmú testületi döntés esetén jelen munka
megrendelését is érintik a rendeleti előírások. Az új rendelet alapján a megfelelő testületi döntést követően ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni.
Amennyiben a fentiek alapján a Városi Horgászegyesület támogatási kérésének megfelelően az iszaptalanítási munkák elvégzését szükségesnek tartják, kérem az III. számú határozati javaslat elfogadását.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2011.(…….) rendelete
a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének
szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, a 8.§ (1)
bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló
5/2006.(II.20.) rendelete (a továbbiakban Rendelet) III. fejezete az alábbi 12/A.§-sal
egészül ki
„12/A.
Az önkormányzat tulajdonában álló helyi közút részét képező vízelvezető árkok lefedésekor a lefedésre jogosult – az eset összes körülményére figyelemmel - köteles
a) a csapadékvíz elvezetés biztosítására az esetlegesen tervezett térburkolat alá átereszt elhelyezni úgy, hogy annak folyásszintje igazodjon az árok, és a szomszédos átereszek fenékszintjéhez,
b) az ároklefedéssel kialakított terület járószintjét úgy kialakítani, hogy az alkalmazkodjon a meglévő útburkolat szintjéhez, és a közút takarítását és a hókotrást
ne akadályozza,
c) a lefedett terület járda felőli szélénél, a lefedés teljes hosszában ráccsal fedett
folyókát kialakítani, hogy az úttest irányából a csapadékvíz ne folyhasson a járdára. A folyókából a vizet az árokba köteles vezetni,
d) a lefedett területet a folyóka és az úttest közötti sávban gépkocsi terhelésre méretezett burkolattal (pl. tömörített zúzottkő, térkő burkolat, vagy aszfalt burkolat) ellátni,
e) a lefedett területen a lehető legnagyobb felületű zöldterületet létrehozni,
f) az a)-e) pont szerinti munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés akadályozásától és a közúton építési anyagok tárolásától tartózkodni,
2. §
(1)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2)
A rendelet szabályait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

I. számú határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete támogatja a Szállásréti-tó
déli partját érintő partvédelmi munkák elvégzését, ezért a 2011. évi költségvetésben
szereplő ………………………….. terhére maximum bruttó 2.500.000,- Ft-ot biztosít
a feladat elvégzésére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és arra,
hogy a beruházásról, különösen annak lehetséges kezdő időpontjáról és időtartamáról
valamint a beruházással kapcsolatos karbantartási feladatokról a tó haszonbérlőjével
egyeztessen és a szükséges szerződésmódosítást aláírja.
Határidő: a beszerzési folyamat megindítására - 2011. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

II. számú határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szállásréti tó mechanikai iszaptalanítási feladatainak komplex elvégzésére.
2. Pályázati minimumfeltételek:
- a pályázat tárgyát képező tevékenységre való jogosultság,
- műszaki alkalmasság (referencia).
3. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- az ajánlati árat (átalányárként meghatározva),
- a technológiai folyamat részletes leírását a kitermelt iszap, az egyéb hulladékok
és más anyagok ártalmatlanítására, esetlegesen másodnyersanyagként történő
felhasználására kiterjedően,
- az engedélyezési eljárások lefolytatásának ütemezését, vagy amennyiben a tevékenység nem engedélyköteles, az ezt alátámasztó hatósági igazolást,
- a feladat elvégzésének részletes ütemezését,
- kötelezettségvállalást arra, hogy a tó haszonbérlőjével a szükséges egyeztetéseket lefolytatja és a haszonbérlő munkavégzéssel kapcsolatban felmerült és a haszonbérleti szerződésből fakadó, igazolt kárát az önkormányzat helyett megtéríti.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fentiek alapján a pályázati felhívás szövegét jóváhagyja és közzétegye.
Határidő: a pályázat meghirdetésére - 2011. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

III. számú határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tüskei-tó biológiai iszapszint-csökkentését, ezért a 2011. évi költségvetésben szereplő………………………….. terhére maximum nettó 2.900.000,- Ft + Áfa összeget biztosít a feladat elvégzésére.
Felkéri a Polgármestert a beszerzési folyamat megindítására.
Határidő: a beszerzési folyamat megindítására - 2011. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Mellékletek:
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

partvé-

delem
3.
sz. melléklet

IszapFaló Kft. lágyiszap felmérési jegyzőkönyve – 4. sz. melléklet

IszapFaló Kft. árajánlata – 5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

Böhm Ferenc tevékenysége a Sió-Kapos-Sárvíz vízrendszerén a
XVIII-XIX. században történt vízrendezési munkálatok során.
„A Zala-Balaton-Sió-Kapos-Sárvíz vízrendszere a Dunántúlnak a középső, hegyes-dombos területébe
ágyazódva foglal helyet. A XVIII. század első felében még állandó és időszakos vízállások borították
az itt húzódó, elmocsarasodott völgyekkel szabdalt vidéket.
A XVIII. század közepén részleges lecsapolási kísérletek először itt, a Sárvíz völgyében folytak, de
ezek akkor egységes és átfogó terv hiányában sikertelenek maradtak. A vidék legnagyobb birtokaival
az Esterházyak rendelkeztek, s az első vízrendezési, vízszabályozási tervek is az általuk foglalkoztatott
uradalmi mérnökök munkái voltak. Előbb 1767-ben Böhm Ferenc készítette el a Sárvíz munkálatainak
terveit, majd 1769-ben Vertics Ferenc a Sió mente mocsarait térképezte fel. A ma elszigeteltnek tűnő
munkálatok vezérfonala az 1766-ban Krieger Sámuel által a Balatonról és vízrendszeréről készített
felvétel adataira támaszkodott. Krieger hívta fel elsőként a figyelmet arra, hogy a Zalától a Balatonon
át a Sió dunai torkolatáig tartó vízrendszert egységes egésznek kell tekinteni és a jövendőben is ily
módon kell foglalkozni vele.
A Sárvíz felső szakasza mentén ez idő tájt megkezdett kisebb malom-csatornarendezési munkálatok
felkeltették a Kamara figyelmét is, hiszen annak eredményeképpen csupán a Kapos-Sió-Sárvíz medencéjében 21 ezer kataszteri hold terület lett bevonható a mezőgazdasági termelésbe. A Helytartótanács 1771 végén elrendelte a tolnai Sárvíz mente vízmérnöki felmérését és lecsapolási tervének elkészítését, 1774 nyarán Böhm Ferencet, a tatai Esterházy uradalom mérnökét nevezték ki a Sió és a Sárvíz szabályozásának vezető mérnökévé.
Párhuzamosan folyt Krieger Sámuel irányításával a Balaton, valamint a Sió és a Kapos mérnöki felvétele, azonban a királyi bizottság bírálatán megbuktak a lecsapolási és vízrendezési tervek. A bírálók
nem fogadták el a vízrajzilag egybefüggő területek végrehajtandó egységes rendezés elvét sem, miszerint a lecsapolását a Sárvíz rendezésével kell elkezdeni. Az elutasítás ellenére az eredeti tervek alapján
Böhm Ferenc vezetésével a Sió, Simontornya alatti, valamint a Sárvíz felső szakaszán megindultak a
munkálatok. A partmenti birtokosok a vízimalmaik védelme érdekében azonban ellenezték a munkálatokat. A széthúzás, az örökös pénzhiány, és a rossz szervezettség magukban hordozták a sikertelenséget, és előbb 1779-ben a Sárvíz, majd 1784-ben a Sió szabályozási munkálataival hagytak fel, sorsára
hagyván a félig kész - gyakran még nem is összefüggő szakaszokból álló - csatornákat. Mintegy negyed évszázadig nem került sor a munkálatok folytatására.
A termőföldhiány által vezérelve ugyanakkor több jelentékeny uradalomban lecsapolási munkákat
végeztek. Például a dombóvári Esterházy-uradalmakban, valamint a piarista kusztodiátus mernyei
uradalmában 1802 és 1805 között végzett vízrendezésekkel a Kapos és a Koppány kártételeinek csökkentésére, árterük regulációjára került sor.
Böhm mind a Sió, mind pedig a Sárvíz szabályozását, a völgyeik vízrendezését az ún. félreszorító
csatornával kívánta megoldani. Hazánkban ez volt a vízfélreszorítás elvének első, korát messze megelőző korszerű megvalósítása, aminek lényege az volt, hogy a völgytalpra érkező külvizeket a főcsatornától el kell választani és azokat a mocsaras völgy szélén futó öv- vagy mellékcsatornával elvezetni
a mélyebb fekvésű területek védelme, nem utolsó sorban a beömlő vizek hordalékától történő mentesítése érdekében. Az ennek alapján készített tervek egyik legszebbike a Böhm által 1778-ban készített
Kapos-szabályozási terv, amelyet még négy évtizeddel később is korszerűnek és megvalósíthatónak
tartott Beszédes József, a reformkor kiemelkedő mérnöke.
A munkálatok félbeszakadásával a mocsarak lecsapolása nem került le a napirendről, s a szándékában
végsőkig kitartó Böhm, mind pedig az érintett megyékben dolgozó uradalmi és megyei alkalmaztatású
mérnöktársai továbbra is az egyik legfontosabb mérnöki feladatnak tartották a folyó mellékeinek végleges rendezését. Tervek és résztervek sora születik meg a szabályozó társaság vezetőmérnöke, Böhm
Ferenc, és további uradalmi mérnökök kezétől. E tervek közös vonása volt, hogy valamennyi az eredeti, az 1776-ban elkészült Böhm- és Krieger-féle mérnöki feltételezéseken és számításokon alapultak.

Az érdemi szabályozás ügye azonban nem könnyen mozdult el a holtpontról. A munkálatokat elvileg
irányító királyi biztosok a pénztelenség és az érdekelt birtokosok ellenérdekeltsége miatt sorra mondták le megbízatásukat. A munkák folytatására mégis ösztönzőleg hatott néhány tekintélyesebb birtokos
kitartása, és az 1807. évi 17. tc., amely lehetővé tette a vízrendezések társulati formában történő összefogását. A törvény adta lehetőséget kihasználva a Kapos menti birtokosok saját költségükön megkezdhették a Kapos somogyi szakaszán az első szervezett és minden érintett birtokos egyetértésével járó
vízrendezést. Idő hiányában mérnöki felmérésekre nem került sor, s a három évtizeddel korábbi
Krieger-féle lecsapolási tervezet adatait használták fel a tervezéskor. A munkák azonban többszöri
félbehagyás és újbóli nekirugaszkodás után 1811-ben véglegesen leálltak.
A sikertelenség okai jórészt maguk a birtokosok voltak, akik a szabályozás feltételeként valamennyien
a folyón álló vízimalmaik sértetlenségét kötötték ki. A másik alapvető hiba az volt, hogy a Dombóvár
alatti tolnai szakasz szabályozásában Tolna megye nem volt partner, mivel erejét lekötötték a sárvízi
munkálatok. Így a vízszintet nem lehetett a kívánt mértékre leszállítani.
1810-ben a Sárvíz szabályozására megalakult az első hazai vízitársulat (Nádcsatorna Társulat), majd
egy időben megkezdődtek a szabályozási munkák a Sión és a Sárvizen. A tervek a Böhm-féle vízfélreszorítás elvéhez nyúltak vissza, ez képezte alapját a későbbi sárvízi fő- és malomcsatorna vonulatnak.
Az egyszerre több helyen folyó munkákat egy idő után az összehangolatlanság miatt ismét csak sikertelenség jellemezte, ez idő tájt kapcsolódott be Beszédes József igazgató mérnökként, aki két mérnöktársával 1816-1820 között elkészítette a már szabályozás alá fogott Sárvízzel összefüggő Kapos teljes
rendezési tervét. 1820-ban megalakult a Kapos vizét szabályozó társulat is, ám a munkákat csak a
sárvízi munkálatok 1826-os befejezésekor kezdték meg Tolna megyében. Itt 1829-re fejeződtek be a
szabályozási munkák, majd 1830-1839 között a folyó somogyi szabályozása történt meg.
Beszédes József a Kapos folyó völgyében a Böhm Ferenc által még 1778-ban készített Kaposszabályozási terv alapján kívánta az ár- és vízmentesítést megoldani. A vízfélreszorítás elvére alapuló
terv szerint a főcsatorna mellett a völgy két szélén vezetett övcsatornák is megépültek volna. A folyó
mocsaras völgyében javasolt három, közel párhuzamos lefutású csatorna helyett azonban – a szabályozást finanszírozó birtokosok szűkmarkúsága miatt – csak a középső ún. szárítócsatorna épült meg.
Az 1835-ben befejezettnek tekintett rendezések eredményeként - az első mérnöki felvételezések és
tervek készítését követően majd hét évtizeddel később - elkészült a Sárvíz 176 km, valamint a Sió és a
Kapos majd ugyanilyen hosszúságú csatornája, ezzel összesen 117 ezer kataszteri holdnyi terület vízmentesítése valósult meg.
Böhm Ferenc uradalmi mérnök a vízfolyások vízmérnöki felmérésével, a vízrendezési, vízszabályozási tervek elkészítésével, a vízfélreszorítás elvére épülő ún. félreszorító csatornákkal történő lecsapolás
elvének első, korát messze megelőző korszerű alkalmazásával az utókor által is nagyra értékelhető
érdemeket szerzett a Sió-Kapos-Sárvíz vízrendszerének szabályozása során. Felkészültsége, alapossága, kudarctűrő képessége, eltökéltsége, kitartása mind-mind követendő példa lehet a XXI. század mérnökei számára is.”

Forrás: http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000222.htm

