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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testülethez 
 
 

A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú csatornák átadásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat (4450 Tiszalök, Honvéd u. 54.) megkeresett, azzal a 
kéréssel, hogy nyilatkozzak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) 
bekezdése alapján „a helyi önkormányzatnak e rendelkezés hatálybalépésétől számított három 
hónap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló 
vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti 
vízügyi igazgatási szervnek.” 
Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX törvény 
(továbbiakban: törvény) 6. § építette be 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdését, 
melynek hatálybalépése a törvény 21. § szerint 2014. január 1., tehát a rendelkezésre álló 
három hónap lejárta 2014. március 31. 
 
 
A fenti jogszabály 45/D § (2) bekezdése szerint felajánlás megtörténte után „A vízügyi 
igazgatási szerv e rendelkezés hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a) szakmailag 
ellenőrzi a helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az 
üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás, csatorna belvízelvezetési vagy 
öntözési célokat szolgál-e, és b) vizsgálja, hogy vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-
e a belvizek elvezetését vagy az öntözővíz továbbítását. 
 
 
45/E. § (1) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a 
belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna 
tulajdonosával – az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról – ellenérték nélküli 
üzemeltetési szerződést köt.” 
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Fentiekre hivatkozva javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
a határozat-tervezet 1. sz. mellékletben szereplő csatornákat ajánlja fel a működési terület 
szerinti vízügyi igazgatási szerv, jelen esetben a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat 
által használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú csatornák átadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1995. évi LVII. törvény 45/D §-a 

alapján az alábbi döntést hozza:  

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata felajánlja a határozat 1. sz. mellékletben szereplő 

csatornákat üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, 

azaz Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) részére. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság elnökét, illetve a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat igazgatóját. 

 

 

Határidő: 2014. március 31.                       Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                         polgármester 
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1. számú melléklet a /2014. (III.27.) Kt. számú határozathoz 
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