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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 Az „INTERREG III. A” program keretében az „ÖKOVÍZ – Az Élıvíz-csatorna ökológiai, 
turisztikai állapotának javítása” projekt Békés, Békéscsaba és Gyula Városok Önkormányzata 
támogatásával megvalósult.  
 A projekt 2007. december 31-ével pénzügyileg is lezárult, és a Közép-Békési Települések 
Vízvédelmi Egyesület a projektben vállalt célokat maradéktalanul teljesítette. A vízi létesítmények 
üzempróbája megtörtént, a nádvágó hajó Békésen, Békéscsabán és Gyulán is kipróbálásra kerül. 
 A pályázat benyújtásakor Békés Város Képviselı-testülete egyetértett a projekt 
célkitőzéseivel, a beruházás megvalósításával, valamint támogatásáról biztosította az Egyesületet az 
üzemeltetés tekintetében.  
 A 2009. évi üzemeltetési költségekrıl ez év júliusában történt egyeztetés Békéscsabán, 
amelyen részt vettek a békéscsabai, gyulai és békési önkormányzatok, valamint a Vízügyi 
Igazgatóság munkatársai és az Egyesület tagjai.  
 A megbeszélésen kértük a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy 
határozza meg az ÖKOVÍZ projekt keretében megépült mőtárgyak (torkolati gereb, vízpótló 
szivornya, torkolati kisteljesítményő szivattyú, csónakátemelık, uszadékkiszedı helyek), valamint a 
beszerezésre került nádvágó hajó üzemeltetését biztosító éves költségeit.  
Ezen költségek az alábbiak:  
 
1./ Torkolati gereb költségei: 
A torkolati gerebet június 1. és szeptember 30. között célszerő üzemeltetni. Ekkor nı a legtöbb 
vízinövény képzıdmény. 
 
1.1./ Éves állandó költségek: 

• térfigyelı kamerák bérelt vonala, 
• világítás - áramdíj költsége: 350.000.-Ft 

 
1.2./ Gereb üzemelési költség napi 8 órában 2 fı felügyelettel június 1. és  szeptember 30. között: 

• gereb áramdíja 
• 2 fı bérköltsége 
• utazási költség 
• uszadék elszállítás költsége 
• gereb javítási költsége (100.000.-Ft/év): 5.200.000.-Ft 
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1.3./ Torkolati gereb fenntartási költsége 500.000.-Ft/év. 
  500.000.-Ft 
  
2./ Vízpótló szivornya üzemelési költsége: 
60.000.-Ft/hó (2000Ft/nap) 
 
Az elmúlt 10 év adatsorát megvizsgálva arra vonatkozólag, hogy a Gyulai duzzasztónál lévı 
Tápzsilipet milyen hosszú idıtartamban tartotta a KÖR-KÖVIZIG zárva, és szünetelt a 
vízbetáplálás, megállapítható, hogy 2006-ban maximum 80 nap és 2002-ben minimum 6 nap volt. 
10 év átlagában 36 nappal számolva (kb.5 alkalommal történı zárás), amelynek költsége: 
 
  72.000.-Ft 
3./ Torkolati szivattyú a Békés II. szivattyútelep mellett:  
A Békés II. sztp. melletti torkolati szivattyú fajlagos üzemelési díja 2,78 Ft/m³. Tartalmazza 2 fı 
napi 8 órás munkájának bérét, az energia és a dolgozók munkába járási költségét. 
A Békésen lévı Torkolati zsilip zárva tartásának idıtartamát vizsgálva, szintén 10 éves adatsor 
alapján megállapítható, hogy a vízfrissítés céljából történı szivattyúzás évente átlagosan 60 nap. 
Költsége 100.100,- Ft napi üzemelési díjjal számolva:           6.006.000,- Ft 
 
4./ Élıvíz-csatorna nádvágási költsége a kétszeri alkalmon kívül:  

A KÖR-KÖVIZIG saját hatáskörében eljárva, valamint a vizek és a közcélú vízilétesítmények 
fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet alapján, 
többletfenntartás címen az érdekeltektıl beszedett forrásokból évente két alkalommal tudja az 
Élıvíz-csatornát teljes hosszban lenádvágózni. Átlagos idıjárás esetén további két alkalommal 
lenne szükség még erre, amelynek költsége: 3.000.000.-Ft 

 
5./ Csónakátemelık költségei (11 db) 
   350.000.-Ft 
A fenti összegért az Igazgatóság a csónakátemelık környezetének kaszálását végzi el, valamint a 
kisebb javításokat. 
 
 
Az egész évre kalkulált üzemelési költség 2008. évi árakon számolva 15.478.000 Ft. 
Az ÖKOVÍZ projekt megvalósításához szükséges önrészt Békéscsaba, Gyula és Békés városok 
lakosságarányuknak megfelelıen biztosították.  
Ennek megfelelıen a Békésre jutó éves üzemelési költség 2.940.820 Ft lenne, Gyulára 4.179.060 
Ft, Békéscsabára 8.358.120 Ft jutna.  
 Az üzemeltetési költségek meghatározásán kívül kértük még, hogy határozzák meg, mely 
munkák számítanak közérdek mértékét meghaladó munkáknak, illetve azt, hogy ennek milyen 
jogszabályi háttere van.  
 A kérdésünkre Bak Sándor a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság Igazgatója levélben válaszolt. 
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 7. §-a értelmében az állami tulajdonban lévı 
vízilétesítményekrıl a közérdek mértékéig a központi költségvetésben meghatározott és az 
elkülönített állami pénzalapokból nyújtott pénzeszközök felhasználásával kell gondoskodni. A 
törvény a közérdek mértékét az 1. sz. melléklet 10. pontjában úgy definiálja, hogy az a 
közfeladatoknak a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekre is 
figyelemmel megállapított színvonalon történı ellátását jelenti. A törvényi felhatalmazás alapján 
megalkotott 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények 
vonatkozásában meg is határozta a közérdek mértékébe tartozó fenntartási feladatokat.  
 Az Élıvíz-csatorna kizárólagos állami tulajdonban lévı belvízi fıcsatorna és kettıs 
hasznosítású vízszolgáltató mő. Az állam közérdekbıl a belvíz elvezetését finanszírozza, a 
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vízhasznosítási funkció ellátása vízhasználatokból beszedett vízdíjból történik. Tekintettel arra, 
hogy e funkciókon kívül az Élıvíz-csatornának még jelentıs városesztétikai, turisztikai szerepköre 
van ezen igények kielégítése a jelenlegi jogi szabályozás szerint közérdek mértékén felüli igénynek 
minısül. 
 
A közérdek mértékéig terjedı állami feladatok az Élıvíz-csatornán a következık: 

• Vízrajzi monitoring (vízmérce leolvasás, távjelzı ultrahangos vízhozammérı állomásoknál 
vízhozam lekérdezés, vízrajzi elırejelzés stb.) 

• Vízminıségi monitoring (vízminıségi laboratórium mőködtetése üzemellenırzési céllal) 
• Az Élıvíz-csatorna teljes hosszán a vízkormányzás ellátása és a vízvezetı képesség 

biztosítása (körgáti zsilipek kezelése, vízhasznosítási igények összehangolása, vízszinttartás 
stb.) 

• Belvízelvezetési funkció ellátása (szivattyúzás, védekezés, uszadék eltávolítás, a vízgyőjtın 
lévı belvíztározók mőködtetése stb.) Az Élıvíz-csatorna teljes vízgyőjtıjérıl a káros 
víztöbblet elvezetése gravitációsan és szivattyúsan. 

• Gyulai tömlıs gát üzemeltetése 
• Az Élıvíz-csatorna Tápzsilip, és torkolati zsilipek üzemeltetése 
• Gravitációs vízpótlás mőködtetése (szivattyúzás nélküli állapot) 
• Vízminıségi kárelhárítás irányítása 
• Üzemeltetıi feladatok ellátásához szükséges nyilvántartások vezetése (mezıgazdasági, ipari 

vízhasználatok, a csatornába vízvisszavezetésre jogosult vízjogi engedélyesek 
nyilvántartása) 

 
Az állami feladatok finanszírozása 20 millió Ft/év költséget tesz ki és a belvízvédekezés 
nagyságától függıen átlagosan még további 10-15 millió Ft/év plusz költséget jelent (ez 2000-ben 
102 millió Ft volt) az Élıvíz-csatorna vonatkozásában. 
 
A jelenleg érvényben lévı Élıvíz-csatorna vízjogi üzemelési engedélyes tervének üzemelési 
szabályzata szerint közérdek mértékén felüli üzemállapot akkor állhat elı, amikor a vízbeadást az 
ár- és belvízvédelmi szempontok lehetıvé teszik ugyan, de gravitációs vízkivezetésre nincs 
lehetıség. Ezt az üzemrendet minden esetben az érdekeltek hozzájárulásának (vízbeadás, 
szivattyúzás költsége) függvényében tudjuk összeállítani. 
 
A fentiekben hivatkozott jogszabály (120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet) alapján a közérdek 
mértékét meghaladó, a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására az Élıvíz-csatornát érı 
szennyezıanyag terhelések után a kibocsátók a KÖR-KÖVÍZIG-nek többletfenntartási költséget 
fizetnek.  A befizetett összegbıl többnyire nádvágás, és a levágott növényzet eltávolítása történik. 
Ez az összeg a 2007-ben 1,361 millió Ft volt. 

Az ÖKOVÍZ projekt keretében megvalósult vízilétesítmények, a közérdek mértékén felül 
jelentkezı igények kielégítését szolgálják, amelynek mőködtetése csak az érdekeltek (Gyula, 
Békéscsaba, Békés) költségviselésével történhet. 

A fentiek figyelembe vételével az Igazgató Úr kérte, hogy az érintett Önkormányzatok 
szíveskedjenek biztosítani számukra az üzemeltetés költségét, melynek felhasználásáról az 
egyesület szerzıdést kötne az üzemeltetı Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal. 
A fenti üzemeltetési költségösszeget két egyenlı részben, januárban és júliusban kérnék biztosítani.  
A felhasznált összegrıl az egyesület a közgyőlésein számolna be, ahol az önkormányzatok is 
képviseltetik magukat. Amennyiben kevésnek bizonyulna a rendelkezésre álló összeg, úgy az 
egyesület a kapott felhatalmazás alapján kérne támogatást, vagy keresne egyéb finanszírozási 
feltételt.  
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2.940.820 Ft-ot biztosít a Közép-
Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének a 2009. évi költségvetés terhére az 
ÖKOVÍZ projekt keretében megépült mőtárgyak (torkolati gereb, vízpótló szivornya, 
torkolati kisteljesítményő szivattyú, csónakátemelık, uszadékkiszedı helyek) 2009. évi 
üzemeltetésére. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza 
polgármesterét a támogatás nyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határid ı:          értelem szerint 

Felelıs:              Izsó Gábor polgármester 
 
 

Békés, 2008. november 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 
 


