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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. június 28-i  ülésére 

Csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó önkormányzati döntések tárgyban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vitathatatlan, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos komplex problémakör megoldása számos 
egymásra épülő, és egymást kiegészítő döntést és beavatkozást igényel. A Képviselő-testület is kinyil-
vánította, hogy a kérdéssel foglalkozni kíván. 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet kimondja, hogy 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 kör-
nyezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. A 
közúti közlekedésről szóló törvény akként rendelkezik, hogy a közút műtárgyának minősülő árokba, 
csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket 
bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A szabályszerű bekötéshez szükséges 
közútkezelői hozzájárulás jelenleg sem terheli eljárási költséggel a lakosságot. 
 
Jelen előterjesztésben az Önkormányzat érdekkörben meghozható egyes döntésekre teszek javaslatot. 
 
1. Az Önkormányzat feladata a csapadékvíz rendezésben elsődlegesen a közterületre hulló eső elveze-
tése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása. Ez természetesen kiegészül azon in-
gatlanok csapadékának rendezésével, melyek nem közterületek, azonban fenntartásuk, üzemeltetésük 
az Önkormányzat feladata. Javaslom, hogy az ebbe a körbe tartozó intézményeink, ingatlanaink eseté-
ben valósítsunk meg olyan mintaprojekteket, melyek példaként szolgálhatnak a magáningatlanok tu-
lajdonosai, kezelői számára. A kiválasztásra kerülő projektek médiában történő bemutatásának lakos-
sági szemléletformáló hatása lehet. Javaslom, hogy 2019-ben és 2020-ban legalább 2-2 beruházás ke-
rüljön megvalósításra és az ehhez szükséges forrásokat az Önkormányzat a költségvetésben elkülöní-
tetten szerepeltesse. 
 
2. Az Önkormányzati tulajdonú és kezelésű csapadékcsatorna hálózat szükséges karbantartási feladata-
inak ellátására keretszerződéssel rendelkezik Önkormányzatunk, mely alapján a Halasi Városgazda 
Zrt. az elvégzett munkákat a szerződésben rögzített egységárakon végzi el. Az adott évben erre fordít-
ható összeget a tárgyévi költségvetés határozza meg. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2019. 
évi költségvetés megalkotása során növelje a karbantartásra fordítható összeget. Javaslom továbbá, 
hogy a Képviselő-testület a Városgazda Zrt. Vezérigazgatóját bízza meg azzal, hogy a csapadékvíz 
által leginkább veszélyeztetett területeken mérje fel, és határozza meg a legszükségesebben elvégzen-
dő munkálatok körét. 
 
3. Önkormányzatunk 2017. évben megrendelte a teljes városi csapadékvíz elvezető rendszerre kiterje-
dő vízjogi fennmaradási engedélyezési tervet, mely az elmúlt években elkészült kisebb kiegészítéseket 
is elfogadottá tette vízügyi hatósági szempontból. Emellett elkészült és elvi vízjogi engedélyt kapott a 
hálózat fejlesztésére vonatkozó terv is, mely új gyűjtőhálózatok kialakítását és záportározók megépíté-
sét irányozza elő. Ezen dokumentumok mellett városunk rendelkezik a vízügyi hatóság által elfogadott 
Belvízvédekezési és Vízkárelhárítási tervvel is. Továbbá a karbantartási munkákkal megbízott HV 
Zrt.-nek vannak feljegyzései azon pontokról, ahol rekonstrukciós beavatkozásokra van szükség, ahol 
korábbi beruházások keretében a csapadékhálózat sérült, vagy egyéb környezeti okok miatt olyan du-
gulások jelentkeztek, melyek a karbantartás körén túl mutató beavatkozásokat igényelnek az elvezető 
képesség helyreállítása érdekében. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy adjon megbízást a HV Zrt.-
nek a rendelkezésre álló adatok alapján legsürgősebb rekonstrukciós munkák elvégzésére és ehhez 
forrást is biztosítson. 
 
 



Határozati javaslatok: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt.-t és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetét, hogy az Önkormányzati fenntartá-
sú intézményeket és az Önkormányzati tulajdonú, családi ház jellegű ingatlanokat megvizsgálva 
tegyenek javaslatot egyes ingatlanokon a szabályoknak megfelelő csapadékvíz-kezelési megoldás 
kialakításra. A vizsgálat során a városi csapadékhálózat állapotát, a kezelendő vízmennyiséget és 
a megvalósítás költségét is figyelembe kell venni. A Képviselő-testület a 2019. évi és a 2020. évi 
költségvetésében legalább 2-2 projekt megvalósítási költségét elkülönítetten biztosítja. 
 
Határid ő:   2018. szeptember 27. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Halasi Városgazda Zrt. 

KIGSZ 
Határozatról értesül:  Halasi Városgazda Zrt. 
    KIGSZ 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
    Tóth Péter osztályvezető 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csapadékcsatorna-
rendszerkarbantartásra a 2018. évi költségvetésben előirányzott keretnél a 2019. évi költségve-
tésben 50%-al magasabb összeget kíván elkülöníteni. 
 
Határid ő:   2018. július 01-től 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Csendes Ildikó osztályvezető 
Határozatról értesül:  Csendes Ildikó osztályvezető 
    Tóth Péter osztályvezető 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt.-t, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján legsürgősebb csapadékhálózatot érintő rekonst-
rukciós munkákat végezzen 2018. október 31-ig, továbbá 2018. december 31-ig mérje fel, és ha-
tározza meg a legszükségesebben elvégzendő munkálatok körét A beavatkozások fedezetére a 
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 5 millió Ft-ot biztosít. 
 
 
Határid ő:   2018. szeptember 27. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Halasi Városgazda Zrt. 
Határozatról értesül:  Halasi Városgazda Zrt. 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
    Tóth Péter osztályvezető 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. június 19. 
 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 


