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A VÉRTESALJAI VÍZI TÁRSULAT
2015. ÉVI TERVFELADATAIRÓL
BEVEZETÉS – TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK
Vértesaljai Vízi Társulat a 2015. évi feladatainak tervezésénél figyelembe kell venni a
törvényi változásokat, az új társadalmi és gazdasági körülményeket, szakmai és érdekeltségi
elvárásokat, továbbá az állami szerepvállalást. A T/13051 számú törvényjavaslat, amely az
egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szól alapvető változásokat generált a
2014-évtől a területi vízgazdálkodásban. A kisebb módosításokkal elfogadott eredeti
törvényjavaslat módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, az
illetékekről szóló 1990. évi CXIV. törvényt és a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV
törvényt. A módosítás lényege, hogy a társulatok kezelésében lévő valamennyi állami
tulajdonban lévő víz és vízi létesítmény vagyonkezelői a vízügyi igazgatóságok lesznek és
ellátják azok üzemeltetését , fenntartását és fejlesztését. A vízitársulatok kezelői joga a vízigek
vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg
megszűnik. A nem állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények tulajdonosai pedig kérhették
2014. március 31-ig, hogy műveiket a vizigek a vagyonkezelésükbe vett művekkel együtt
költségvetési forrásból üzemeltessék. Ezzel a lehetőséggel a tulajdonosok eddig nem éltek az
érdekeltségi területünkön. Az elfogadott törvényi módosítás nem változtat a vízitársulatok
szervezetére, működésére vonatkozó szabályokon.
FENNTARTÁS
A korábbi években a társulatok legfőbb fenntartási forrása, az érdekeltségi hozzájárulás volt,
amelyet a küldöttek a küldöttgyűlésen az előző évben meghatározott. A korábbi évek törvényi
változásai alapján az érdekeltségi hozzájárulást felváltotta az egyéb tagi hozzájárulás, az
önkéntes támogatás és az állami hozzájárulás. Az állami hozzájárulás a társulati művek
fejlesztését, működtetését, ezeken a műveken a vizek kártételei elleni védekezést szolgáló, a
Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben évenként megállapított költségvetési
hozzájárulás. Mivel az 2014 évben az állami vízfolyások, illetve a földhivatali bejegyzésig
került elvileg csak a vízitársulat üzemeltetésébe, így nem várható az állami szerepvállalás a
társulat vonatkozásában. A fenntartási munkák pénzügyi alapját képező egyéb tagi
hozzájárulást az új társulati törvény a közgyűlés hatáskörébe utalta, amelyet törvényesen nem
lehet összehívni, így a fenntartási munkáknak a tartalék, az állami hozzájárulás és az önkéntes
befizetésekből származó támogatások a pénzügyi fejezete.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvény 6. és 37. szerint a
vizigek és vízitársulatok 2012. január 1-től a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak.
Magyar Köztársaság 2015.évi költségvetésében a vízi társulatok működéséhez, munkáihoz
költségvetési soron nem szerepel összeg, így közvetlenül a társulatok fenntartásra nem tudnak

forrást biztosítani a feladatok elvégzéséhez. Mivel az állami vízfolyások üzemeltetési,
kezelési joga a vízügyi igazgatósághoz kerül, igaz a birtokba adás még nem történt meg. A
vagyoni értéken szereplő vízfolyások átadásának pénzügyi kérdései meg nyitottak, így a
társulat vagyonleltárában szereplő vízfolyások teljeskörű átadása még függőben van. Az
önkormányzati és egyéb tulajdonú vízfolyások üzemeltetése továbbra is a társulat
alapfeladata. A társulatnál maradó vízfolyások üzemeltetési feladatainak korrekt elvégzése
továbbra is az anyagi helyzet vonatkozásában nagy kihívás. Nem csak a közcélú vízfolyások
fenntartására nem jut forrás ezért a vizitársulat a vízfolyások által okozott károkért nem tud
felelősséget vállalni. Anyagi forrás hiányában a társulat működése is csak az előző évek
tartalékainak felhasználásával, a tárgyi eszközök eladásaiból lehetséges. A fenntartási munkák
elvégzésére a szűkös anyagi forrás miatt jelenleg a másik lehetőség, amivel a társulat élhet, az
a közmunka programban való bekapcsolódás. A közmunka program keretében a
közfoglalkoztatott emberek felvétele és munkába való illeszkedésével a társulati közcélú
vízfolyások fenntartottságát lehet biztosítani bizonyos szintig. Sajnos a közfoglalkoztatási
program bizonyos költségek vonatkozásában utófinanszírozott, így a társulatnál bizonyos
mértékben likviditási gondok merülnek fel, amelyet nehezen lehet kezelni a bevételek hiánya
és a program finanszírozottságának hiánya miatt. A pályázati források nem minden költség
elszámolását teszik lehetővé, így a közfoglalkoztatás kiegészítő forrását a társulatnak saját
forrásból kell finanszírozni, ami a társulat ellehetetlenülését eredményezheti.

B./

TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2015. évi fő kiadásai a korábban EMVA pályázaton megvalósuló beruházások
kötelező fenntartási munkáinak elvégzéséből, a közcélú feladatok megvalósításából, a
kivitelezői és műszaki ellenőri számlák kifizetéséből, valamint az egyéb kiadásokból
keletkeznek. A társulat bevételei a közfoglalkoztatási programhoz kapott nemzeti
támogatásból és az egyéb bevételeiből képződnek. Előzőek figyelembevételével a társulat
2015. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:
Közcélú fenntartási munkák
Közmunkaprogram támogatásból
Egyéb kiadások
Összesen:

9.130 eFt
62.842 eFt
5.548 eFt
77.520 eFt

Tervezett fő bevételek:
Fenntartásra egyéb támogatás

9.130 eFt

Nemzeti támogatás közfoglalkoztatásra

62.842 eFt

Egyéb bevételek,

5.548 eFt

Összesen:

77.520 eFt

A társulat külön ár- és belvíz-védekezési tartalékot 2015. évben nem képez. Az ilyen jellegű
védekezési feladatait az éves gazdasági tervében rögzített közcélú fenntartási feladatok
terhére végzi, illetve számolja el.

TÁRSULATOK JÖVŐJE
Az eddig leírtakból jól érzékelhető, hogy az állam a társulatok finanszírozására, a működés
anyagi feltételeit nem biztosítja.
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. törvény. Az
új vízitársulatokról szóló törvény a közgyűlés fogalmát meghatározza, és annak hatáskörébe
helyezi a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározását a
társulati feladatok ellátása érdekében. Mivel gyakorlatilag törvényesen közgyűlést összehívni
nem lehet, így a fenntartási munkák fedezetét a törvény által a küldöttgyűlés hatáskörébe
tartozó és lehetővé tevő „önkéntes támogatás” néven a társulat feladatainak ellátásához való
hozzájárulást. Az „önkéntes támogatások” felhasználását a küldöttgyűlési hatáskörbe helyezi.
Az önkéntes hozzájárulás nem kötelező, így a küldöttgyűlésen az összeg nagysága
bizonytalan, így a tervezésnél a bevételt nem lehet számszerűsíteni.
A pénzügyi bevételek bizonytalansága miatt 2015. évi tervfeladatokhoz a korábbi évektől
eltérően nem mellékeltük a fenntartási munkák részletezését. A feladatok a korábbi évek által
kivetett érdekeltségi hozzájárulás befizetésének és az egyéb önkéntes tagi támogatás
befizetésének bizonytalansága, és az állami támogatás összegszerűségének hiánya miatt nem
meghatározhatóak. A tervezett munkák a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével az IB
által meghatározott munkákra korlátozódnak a tagi befizetések figyelembevételével.

ÉRDEKELTEK NYILVÁNTARTÁSA
2015. évben a földtulajdonosok, illetve a földhasználók adatait kezelő program, a tagok által
közölt adatbázis rendelkezésünkre áll, de az adatok pontos nyilvántartására, amelyet korábban
folyamatosan tartottunk karban, az adatok hiánya miatt nem pontos és elvesztette aktualitását
szerepét. A földtulajdonosoknak, földhasználóknak az adatközlése továbbra is kötelezettsége
lenne, csak az érdekeltségi hozzájárulást törvényi kötelezettsége szűnt meg. A társulatban való
tagsági viszonya továbbra is fenn áll azoknak a személyeknek, akik földtulajdonnal
rendelkeznek, illetve akik az ingatlant használják a tulajdonos által feljogosítva. Az
adminisztrációs feladatokat az új törvény nem törölte, és ezért szükségünk van továbbra is a
földhasználók segítségére az adatkezelés pontosításánál.
BERUHÁZÁS
2015. évben beruházások elindításával, megkezdésével nem számolunk, mivel ilyen fajta
igények - főleg a jogi bizonytalanságok miatt – nem volt igény a tagok részéről.
Az MVH, ÚMVP pályázatot ismereteink szerint nem írt ki, mert az EU által kiírt pályázatok
2014. évben befejeződtek és az új kiírások még nem ismertek, és az új kiírásokban
előreláthatólag a társulatok nem szerepelnek. Amennyiben a tagjaink a későbbiekben
beruházásokhoz, rekonstrukciós munkákhoz, az új pályázati lehetőségeket ki kívánja
használni, és részt kíván venni, akkor a társulat partner tud lenni a vízitársulati tagoknak. Így a

társulat továbbra is a pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri. Ha a feltételek adottak és
lesz lehetőség, több közcélú vízfolyás beruházási és rekonstrukciós munkáit közösen tudnánk
megvalósítani pályázati forrás segítségével. Ehhez szükséges természetesen a tagok anyagi
hozzájárulása, és egyéb jelzése is.

EGYÉB
Vértesaljai Vízi Társulat 2015. évben továbbra is tagja a Vízgazdálkodási Társulatok Középdunántúli Területi Szövetségnek, valamint az érdekvédelmi szervezetnek VTOSZ-nek, amely
helyzetéből adódóan szintén nehéz helyzetben van. A Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetsége szakmai munkabizottságában a társulat továbbra is jelentős munkát vállal és az
országos szakmai konzultációkon aktívan részt kíván vállalni. 2015. évben is folytatni kell a
lejárt vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzését, amennyiben a források rendelkezésre
állnak, mert a hatósági ellenőrzések folyamatos
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