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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tavalyi év decemberében született meg az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú 
módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény. A jogszabály egyebek mellett módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt is, széleskörű lehetőséget biztosítva az 
önkormányzatok és magántulajdonosok számára a közérdekű célokat szolgáló vízfolyások 
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos terheik csökkentésére.  
 
A törvényi szabályozás értelmében lehetőség nyílik arra, hogy önkormányzati és 
magántulajdonú belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetését, 
fenntartását ellenérték nélküli felajánlást követő szerződéskötés alapján a területileg illetékes 
vízügyi szerv lássa el. Az így felajánlott, és átvett vízfolyások és csatornák tulajdonjoga a 
szerződéskötéssel nem változik. 
 
A helyi önkormányzatnak és magántulajdonosnak a rendelkezés hatálybalépésétől – 2014. 
január 1. napjától – számított három hónap (határidő vége: 2014. március 31.) áll 
rendelkezésre, hogy a tulajdonában lévő, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló, közérdekű 
szerepű vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre, fenntartásra a területileg illetékes 
vízügyi igazgatási szervnek. Baranya megyében az állami feladatokat ellátó vízügyi igazgatási 
szerv a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (székhelye: Pécs, Köztársaság tér 7.). 
 
A felajánlási folyamatnak elengedhetetlen feltétele a nevezett vízfolyások, csatornák 
listájának elkészítése, illetve megküldése a vízügyi igazgatási szerv részére.  A vízügyi 
igazgatási szervnek a rendelkezés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül vizsgálni-
nyilatkozni kell, hogy a vízfolyás(ok), csatorna/csatornák szerepe közérdekű-e. 
Amennyiben igen, úgy az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról üzemeltetési 
szerződést köt az üzemeltetésre felajánlott vízfolyás vagy csatorna tulajdonosával.  Az ilyen 
módon állami üzemetetésbe, fenntartásba kerülő vizek, vízilétesítmények költségei – a 
közérdek mértékéig – a központi költségvetésből kerülnek biztosításra. Az üzemeltetési, 
fenntartási szerződés megkötésével a tulajdonosok mentesülnek a fenntartással és 
üzemeltetéssel járó költségektől. 
Azoknál a felajánlott vízfolyásoknál, csatornáknál, melyek szerepét nem minősítették 
közérdekűnek, a fenntartási, üzemeltetési feladatok továbbra is önkormányzati hatáskörben 
maradnak. Ezeknek a feladatoknak az ellátására a Baranya-csatorna menti Vízitársulattal 
(7370 Sásd, Kossuth L. u.1.) vagy más hasonló tevékenységet folytató céggel lehet új 
szerződést kötni, melyben rögzíteni kell a vízfolyások adatait az elvégzendő feladatokat és a 
munkavégzés ellenértékét.  
 
A Tisztelt Képviselő-testület által az alábbi, Komló Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő vízfolyások és csatornák területileg illetékes vízügyi igazgatási szervnek történő 
felajánlását javaslom: 
 

Mecsekfalui-vízfolyás (Mecsekpölöskei árok): 
 

- önálló helyrajzi számmal rendelkező, önkormányzati tulajdonú szakaszok: 
021; 1617; 1520/1; 1520/6; 0627/3; 0627/1 

- önálló helyrajzi számmal rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú szakaszok: 
0627/2 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára bejegyezve) 



- önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 
lévő szakaszok: 
1248/4 magán tulajdonú ingatlanon keresztülfolyó vízfolyás (szolgalmi jog Komló 
Város Önkormányzat javára bejegyezve); 
0626/24 magán tulajdonú ingatlanon keresztülfolyó vízfolyás (szolgalmi jog Komló 
Város Önkormányzat javára részben bejegyezve) 

 
Sikondai árok: 

 
 6041/2; 5903/1; 5915/3; 5915/4; 0637; 0636 
 

Mecsekjánosi-vízfolyás: 
 
 2811/7; 2814/1; 2814/2; 2822; 2480 
 

Kaszánya-patak: 
 
 092/1; 2666; 2588; 2497; 2469; 2467; 451; 439; 391; 343; 301; 292; 280; 0292/2 
 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a felajánlásról 
dönteni szíveskedjen! 
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és 
fenntartásának ellenérték nélküli felajánlásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot 
hozza: 
 
 
Komló Város képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D§ (1) 
bekezdése alapján ellenérték nélküli üzemeltetésre és fenntartásra felajánlja a területileg 
illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (székhelye: Pécs, Köztársaság tér 7.) az 
önkormányzat tulajdonában álló alábbi vízfolyásokat és csatornákat: 
  
 Mecsekfalui-vízfolyás (Mecsekpölöskei árok): 
 

- önálló helyrajzi számmal rendelkező, önkormányzati tulajdonú szakaszok: 
021; 1617; 1520/1; 1520/6; 0627/3; 0627/1 

- önálló helyrajzi számmal rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú szakaszok: 
0627/2 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára bejegyezve) 

- önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 
lévő szakaszok: 
1248/4 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára bejegyezve); 



0626/24 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára részben bejegyezve) 
 

Sikondai árok: 
 
 6041/2; 5903/1; 5915/3; 5915/4; 0637; 0636 
 

Mecsekjánosi-vízfolyás: 
 
 2811/7; 2814/1; 2814/2; 2822; 2480 
 

Kaszánya-patak: 
 
 092/1; 2666; 2588; 2497; 2469; 2467; 451; 439; 391; 343; 301; 292; 280; 0292/2 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az illetékes 
vízügyi igazgatóságot. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a felajánlással és az esetleges fenntartásba-üzemeltetésbe adással 
kapcsolatos dokumentációt a vízügyi igazgatósággal együttműködve készítse elő. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az e határozatban foglalt vízfolyások és csatornák 
felajánlásával, illetve fenntartásba és üzemeltetésbe adásával kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére és a szükséges dokumentumok (ide értve a fenntartási és üzemeltetési 
szerződés) aláírására. 

 
 

Határid ő:  azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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