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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 9-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 

Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési szerződés tervezetének 

elfogadásáról 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Bula Beáta 

titkársági referens 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
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ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 
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ellenőrizte: 
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tájékoztatva: 
Óvári László, a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 7. §-ának (3) bekezdése 

kimondja, hogy „A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vizekről és vízilétesítményekről a központi és 

az önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve a külön 

törvényben szabályozott vízitársulat útján lehet gondoskodni.” 

A Vtv. előírja továbbá, hogy a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 

közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni többek között a vízhasználatot 

akadályozó vízminőségi károk megelőzéséről, csökkentéséről, elhárításáról, a vizek medrének és 

vízilétesítményeknek vízvédelmi célú karbantartásáról.  

 

Ezen önkormányzatokat terhelő feladatokat térségünkben a 2000. április 14-én megalakult 

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (a 

továbbiakban: Vízitársulat) látja el, amelynek (A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény - 

a továbbiakban: vízitörvény - 5. §-a szerint) „a települési önkormányzatok a település teljes 

belterületével tagjai”. 

A társulati tagságban érintett településeket a jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tartalmazza. 

A vízitörvény rendelkezik arról is, hogy a Vízitársulatot a vízitársulat saját tulajdonában lévő művek, 

valamint a települési önkormányzati vagy magántulajdonban lévő művekkel (a továbbiakban: társulati 

művek) kapcsolatban üzemeltetési jog és kötelezettség illeti meg, a társulati művek fenntartására, 

üzemeltetésére és fejlesztésére a tulajdonos a vízitársulattal üzemeltetési szerződést köt. A társulat 

közfeladataihoz történő önkormányzati hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az 

üzemeltetési szerződésben kell rendelkezni. 

 

A jogszabályban előírt közcélú vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok, így iszap kitermelés, 

cserjeirtás, nád- és gazkaszálás, uszadék eltávolítás elvégzését érintő önkormányzati területek 

meghatározása céljából Szada Nagyközség Önkormányzat szándéka a 2. sz. mellékletként csatolt 

tervezet szerinti üzemeltetési szerződés megkötése, amelynek alapján a Vízitársulat az előbbi 

feladatok elvégzésére üzemeltetésbe veszi a középső vízgyűjtő működési területén elhelyezkedő, 

Szada, 0147/2 helyrajzi szám alatt bejegyzett, Észak-Nyugati településrész összekötő csatorna, 280 fm 

gyepesített földmeder, 4535 hrsz alatt bejegyzett, záportározó vezérárok megjelölésű 300 fm gyepesített 

földmeder, továbbá 2584 hrsz alatt bejegyzett övcsatorna, 606 fm árok, összesen 1186 fm területen 

található vízfolyásokat, vízi létesítményeket. 

 

Az üzemeltetési feladatok ellenértékeként az Önkormányzat, a Vízitársulat Alapszabályának 17.2. 

pontjában meghatározottak szerint, a 2020. évi küldöttgyűlési határozattal már megállapított, és a 3. sz. 

mellékletként csatolt tájékoztatásában foglalt önkormányzati hozzájárulást fizeti, amelyet a 

Küldöttgyűlés évi rendes ülésén január 1. napjával évente felülvizsgál. 

 

A jelenleg esedékes, 2021. évben megállapított önkormányzati hozzájárulás összege a belterületi 

földterületek összessége után 606,8 ha x 2230,-Ft, összesen évente 1.353.164,-Ft, amelynek megfizetése 

két részletben, minden év március 31. és szeptember 30. napjáig esedékes. (Az összeg fedezetét az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése eleve tartalmazza, és a 2022. évi költségvetés tervezésekor is 

számolunk vele – kifizetéséhez azonban az eddigiekben hiányzott az Üzemeltetési szerződés, mint 

alapbizonylat.) 

A hivatkozott jogszabályok által előírtak szerint szükségszerűvé vált a fenti vízgazdálkodási feladatok 

területének és elvégzésének meghatározásához kötendő Üzemeltetési szerződés megkötése a 

Vízitársulattal, s ehhez a szerződés csatolt tervezetének a Képviselő-testület által történő elfogadása.  

 

A fentiek figyelembevétele után a csatolt határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet - Vízitársulat Alapszabálya 

2. sz. melléklet - Üzemeltetési szerződés tervezete 

3. sz. melléklet - Tájékoztatás önkormányzati hozzájárulás összegéről 
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…/2021. (XII.9.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllő-Vác Térségi 

Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal vízgazdálkodási feladatok 

ellátására kötendő, 146/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező üzemeltetési szerződést. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti üzemeltetési szerződés 

aláírására, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, hozzájárulások megtételére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 


