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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló városa több mint 40 éve vesz részt a több mint 50 éve alapított Baranya-csatorna menti 
Vízitársulat  működésében. 
 
A vízitársulat, mint forma évszázados múltra tekint vissza. Feladatuk a vízkárelhárítás, illetve 
az annak érdekében létesült, a működési területükön elhelyezkedő vízi, vízvédelmi 
létesítmények megfelelő műszaki színvonalának és szakszerű működtetésének biztosítása. 
 
2010. december 31-ig a helyi vízrendezési, vízgazdálkodási feladatokat állami pénzeszközök 
és a tagok által befizetett társulati hozzájárulás együttes összegéből fedezték. 
2010. december 31-ig a tagok kötelező érdekeltségi egység arányos hozzájárulást teljesítettek. 
A befizetés alapja az érintett földterület nagysága volt. 
A 2010. évi XC tv. 39. §-a a 2011. január 1-gyel módosította a vízi társulati törvényt. 
Eltörölte a kötelező társulati hozzájárulás. 
A kieső források központi kompenzálása az elmúlt években folyamatosan zsugorodott. A 
zsugorodó forrásokat a vízitársulatok pályázati és közfoglalkozási úton próbálták 
kompenzálni.  
E programokban a Baranya-csatorna menti Vízitársulat is részt vett. 
2012-től a 2011-ben meghirdetett, 2012. évi közfoglalkoztatási pályázatokon túl nem áll 
rendelkezésre központi, illetve pályázati forrás. 
 
2012. január 1-től a Belügyminisztérium fennhatósága alá tartoznak a vízitársulatok és a 
vízügyi igazgatóságok. 
A vízgazdálkodási feladat továbbra is terheli az önkormányzatokat, illetve a többi érintett 
ingatlantulajdonos használót. 
Amennyiben a befizetések hiányában egy vízitársulat megszűnik úgy valamennyi ingatlan 
tulajdonost/használót – beleértve az önkormányzatokat is – minimum 2100-3300 Ft/ha/év 
érdekeltségi hozzájárulás terheli. 
Ez esetben azonban teljes egészében elveszítik az önkormányzás útján gyakorolt 
beleszólásukat az érintettek. Ezt a közcélú érdekeltségi hozzájárulást a jegyző vetné ki. 
 
Ilyen előzmények után leszögezhető, hogy a Baranya-csatorna menti Vízitársulat önkéntes 
befizetések hiányában 2012-ben megszűnik. Ugyancsak leszögezhető, hogy a fent említett 
központi hozzájárulás töredékének önkéntes befizetésével a társulat tovább működhet, 
költséghatékonyan biztosítva a kötelező feladatellátást. 
 
A vízitársulat vezetése az intéző és felügyelő bizottság 2012. április 18-i rendkívüli 
küldöttgyűlésen javasolta az ún. „egyéb támogatás” bevezetését. 
Ily módon kívánják garantálni a további vízitársulati működés anyagi hátterét. 
A tagi támogatás 2012. évi összege a fent említett központi hozzájárulási mérték töredékében: 
szántó, belterület, halastó, kivett művelési ágakban 650 Ft/ha/év, erdő, rét, legelő művelési 
ágakban 250 Ft/ha/év. mértékben került elfogadásra. 
 
A szavazás során 87 %-os terület-arányos részvétel volt, a jelenlévők a javasolt mértékeket és 
a vízitársulat további fenntartását egyhangúlag támogatták. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az önkormányzatunk nevében 
leadott támogató szavazatot, a fizetendő hozzájárulás fedezete a költségvetésben 



 3 

rendelkezésre áll. A vízitársulat fenntartása jelen ismereteink szerint a leggazdaságosabb 
feladat-ellátási mód. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bregó János igazgató úr levélben 
kezdeményezte a 2012. május 16-án lejáró mandátumú intéző, illetve felügyelő bizottsági 
tagokra vonatkozó javaslattételt. 
Komló Város Önkormányzatát ellenőrző bizottsági tagként Jégl Zoltán képviselte. 
Mandátuma lejártával a jelölő bizottság 5 éves ciklusra tesz javaslatot FB-tagra. 
 
Emellett Komló Város Önkormányzatot küldöttként Simon János képviseli. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a vízi társulat jelölő bizottságánál az 
eddig is a feladatot kiválóan ellátó Jégl Zoltán további 5 évre FEB-taggá történő 
megválasztását. 
 

H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Baranya-csatorna menti Vízitársulat részére fizetendő hozzájárulás mértékéről a társulásban 
történő jövőben részvételről, illetve a társulás felügyelő bizottságába történő delegálásról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért a Baranya-csatorna menti Vízitársulat további 

fenntartásával. A 2012. évi önkormányzati költségvetésben érdekeltségi hozzájárulás 
előirányzat jogcímen tervezett keret terhére egyéb támogatás jogcímén  

 
 szántó, belterület, halastó, kivett művelési ág esetén 650 Ft/ha/év 
 erdő, rét, legelő művelési ág esetén 250 Ft/ha/év 
 
 összeget hagy jóvá. 
 
2. A képviselő-testület javasolja a vízitársulat jelölő bizottságának, hogy 2012. május 16-

tól 5 év időtartamra Jégl Zoltán kerüljön megválasztásra a vízitársulat felügyelő 
bizottságába. 

 
3. A képviselő-testület a társulásban való 2013. évet követő részvétel feltételéül szabja, 

hogy önkormányzatunk közigazgatási területét érintő tényleges munkavégzésre 
kerüljön sor a jóváhagyott egyéb támogatás minimum 50 %-át elérő értékben.  

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a Komló Város Önkormányzatát 

küldöttként képviselő Simon Jánost, hogy a képviselő-testület döntéseit a vízitársulat 
felé képviseljék.  

 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  Simon János képviselő 
 
Komló, 2012. május 3. 
 
 
           Polics József 
           polgármester 
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