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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Az alábbiakban szeretném tájékozatni a Komáromi Vízitársulat helyzetéről. A Vízitársulatok 
és köztük a Komáromi Vízitársulat életében az alábbi változások történtek. 

A Magyar Állam költségvetésében területi vízgazdálkodásra éves és országos szinten 4,6 mrd. 
Ft-ot különített el, mely arányaiban megfelel a 2009. évi tagság által országosan befizetett 
érdekeltségi hozzájárulásnak. A forrás-oldal e szegmensének idei év (2011. március 1.) 
csökkentével előre láthatóan ennek az összegnek fele fog rendelkezésre állni címzett 
(elsősorban állami tulajdonú, engedéllyel rendelkező művek) támogatásra. Ugyanakkor az a 
Komáromi Vízitársulat legjelentősebb forrásának számító, Tagság által korábban befizetett 
érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségét az állam megszüntette. 

Várhatóan a Vízitársulatok, ezen keresztül a közcélú vizi létesítmények finanszírozása a 
következő években is a fentiek szerint alakul, valamint azt is, hogy most a vízrendszer un. 
harmadrendű műveinek fenntartására (elsősorban a kataszteri viszonyok, valamint a vízjogi 
státusz rendezetlensége miatt) ebből a forrásból továbbra sem jut. 

A Komáromi Vízitársulat alkalmazottai igyekeztek a tagság „igényeit” kiszolgálni, esetenként 
a felszíni vízhálózat azon elemeit is karbantartani, melyek a korábbi un. üzemen belüli árkok 
(harmadrendű művek) körébe tartoztak. Ennek egyik alapfeltétele volt a területen 
gazdálkodók felől érkezett igények számba vétele. Önkormányzatok vonatkozásában főleg a 
belterületek védelme, valamint a hozzájuk kapcsolódó külterületi művek kezelése élvezett 
prioritást. Az eddig Társulat által kezelt medrek majd 40%-a önkormányzati tulajdon. 

Jelentős törvényi változás továbbá, hogy a 2009. évi CXLIV. trv. az eddig társulati kezelésbe 
tartozó művekre kezelői, üzemeltetési szerződés megkötését írja elő. A törvény 48. §. (1) 
bekezdés jelzett időponttól a vízitársulatok közcélú tevékenységének forrását „az állam és az 
érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, 
továbbá a vállalkozásából származó eredményből” kívánja biztosítani. 

Az önkormányzati tulajdonú művek esetén is e szerződés keretében kell a finanszírozás 
módját szabályozni. 



Amennyiben úgy gondolja, hogy a Komáromi Vízitársulat szereppel bír a tulajdonába tartozó 
közcélú medrek kezelésében és ebben a település partnere lehet, úgy ezt jelezze felénk. 
Jelzése a Komáromi Vízitársulat tagsága körében történő megítélésének szempontjából is 
kiemelkedően fontos, ezért válaszára feltétlenül számítunk. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az idei évben a Vízitársulatok is indulhattak Közfoglalkoztatási 
Programban, feltételezhetően ez a jövő évben is elérhető lesz. Részben ezen 
közfoglalkoztatási program keretein belül képzelhető el többek között az önkormányzati 
medrek fenntartása is, az önkormányzat partnerségével és szerepvállalásával. 

Amennyiben fenti tájékoztatásnál részletesebb információkra van szüksége, vagy a 
közigazgatási terültén gazdálkodók körében lefolytatandó konzultációt lát szükségesnek, úgy 
készséggel állunk  személyesen is a rendelkezésére. 

Társulatunkkal kapcsolatos részletesebb információk a www.komviz.hu oldalon találhatók. 

Várjuk válaszát 2011. augusztus 31-ig akár írásban akár elektronikus úton. 

 

 

Kapják: minden működési területen elhelyezkedő település. 

 

 

 

Tata, 2011-07-04 

 

 

Tisztelettel: 

 ________________ 

 Koltai Bálint 
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