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Tisztelt Tag! 
 
A Vízitársulatok és köztük a Komáromi Vízitársulat élete az elmúlt fél évben jelentősen 
megváltozott. A Magyar Állam költségvetésében területi vízgazdálkodásra éves és országos 
szinten 4,6 mrd Ft-ot különített el, mely arányaiban megfelel a 2009. évi tagság által 
országosan befizetett érdekeltségi hozzájárulásnak. A forrásoldal e szegmensének idei év 
(2011. március 1.) csökkentésével előre láthatóan ennek az összegnek fele fog rendelkezésre 
állni címzett (elsősorban állami tulajdonú művek) támogatásra. Ugyanakkor az a Komáromi 
Vízitársulat legjelentősebb forrásának számító, Ön által korábban befizetett érdekeltségi 
hozzájárulás kötelező fizetését az állam megszüntette. 

Feltételezzük, hogy a Vízitársulatok, ezen keresztül a közcélú vízilétesítmények 
finanszírozása a következő években is a fentiek szerint alakul, valamint azt is, hogy most a 
vízrendszer un. harmadrendű műveinek fenntartására (elsősorban a kataszteri viszonyok, 
valamint a vízjogi státusz rendezetlensége miatt) ebből a forrásból nem jut. 
A Komáromi Vízitársulat alkalmazottai igyekeztek a tagság „igényeit” kiszolgálni, esetenként 
a felszíni vízhálózat azon elemeit is karbantartani, melyek a korábbi un. üzemen belüli árkok 
(harmadrendű művek) körébe tartoztak. Ennek egyik alapfeltétele volt a területen 
gazdálkodók felől érkezett igények számba vétele, másik a Tagság részéről a források 
bevonása. 
Amennyiben úgy gondolja, hogy munkájának hatékonyabb végzését vízrendezés probléma 
gátolja és ennek megoldását a Komáromi Vízitársulaton keresztül képzeli el, úgy kérem, ezt 
felénk írásban jelezze. Jelzése a Komáromi Vízitársulat Tagsága körében történő 
megítélésének szempontjából is fontos. Mindazonáltal az még kérdéses, hogy az Ön által 
jelzett és a Komáromi Vízitársulat Küldöttgyűlése által jóváhagyott feladatokra honnan kerül 
forrás. 
Várjuk válaszát 2011. augusztus  31-ig akár írásban akár elektronikus úton. 
A Társulattal kapcsolatos részletesebb információk a www.komviz.hu oldalon találhatóak. 
 
 
Kapják: minden 30 ha-nál nagyobb gazdálkodó 
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