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4. napirendi pont

Tájékoztató a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tevékenységéről
A Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács a munkáját az 1382/2013. (VI. 27.) Korm.
határozat alapján végzi, évente minimum kétszer, de szükség esetén többször is ülésezik. A
Tanácsnak jelenleg 24 tagja és 22 állandó meghívottja van, melyek között az állami szervek,
önkormányzatok, civil szervezetek, tudományos/kutató intézetek és jelentősebb helyi
érdekeltségű cégek is megtalálhatóak. A Tanács változó helyszíneken ülésezik, a fő téma
aktualitásának jegyében (pl. Székesfehérvár, Siófok, Gyenesdiás, Hévíz, Keszthely, KisBalaton). Az ülések nyíltak, azokat bárki megtekintheti, és azokhoz hozzászólhat.
Feladata a jogszabály szerint:
„a) véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét,
b) összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők
részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását,
c) elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást,
d) ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek
figyelembevételét,
e) az 1. pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében - a működési területét érintően - állást
foglal a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) [vízgyűjtő-gazdálkodási tervek;
továbbiakban VGT] bekezdése szerinti dokumentumokról.”
A fentieknek megfelelően a Tanács mind a VGT1, mind a VGT2 során aktívan részt vett a
tervek készítésében. A Tanács különösen a VGT-hez kapcsolódó Jelentős Vízgazdálkodási
Kérdések(, illetve újabban Problémák) véleményezése során volt aktív, az elmúlt tervezési
ciklus alatt 4 ülést is szentelt ennek a témakörnek. A helyi problémákat első kézből ismerő
emberek és szervezetek véleményének figyelembevételével így a dokumentumok minősége
jelentősen javult.
A készülő tervek a tervezési folyamat fontosabb „állomásaikor” többször ismertetve lettek,
melyet a Tanács tagjai folyamatosan véleményezhettek. A végső tervanyag ismertetése után a
Tanács határozatot hozott, melyben kimondta, hogy a szűk határidők miatt egységes véleményt
a dokumentációkról azok volumene miatt nem tud adni, de a tagok külön-külön ezt
természetesen megtehetik. Az érdeklődők a véleményüket a megfelelő e-mail címre benyújtva
nyilváníthatták ki – és tették is ezt, többek között a Balaton Fejlesztési Tanács is a helyi
Önkormányzatokat és államigazgatási szerveket összefogva.
A Tanács a VGT társadalmasítása mellett további feladatának tekinti, hogy a Tanácsüléseken
résztvevők egymás munkáját, esetleg problémáit is megismerhessék. Ennek szellemében az
üléseken – elsősorban a VGT 6 éves tervezési ciklusainak szünetében – lehetőséget biztosít arra,
hogy a különböző szervek és szervezetek bemutassák saját magukat, a végzett munkájukat, vagy
egy általuk fontosnak vélt problémát. Az elmúlt években előadást tartott a Nők a Balatonért
Egyesület, a Balaton Világörökségéért Alapítvány, a Balatoni Hajózási Zrt., a Balatonnagyberek Vízitársulat és az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet egy-egy képviselője.
Sokakat foglalkoztatnak még a különböző Operatív Programok (KEHOP, ROP, TOP) keretében
induló vízgazdálkodási célú pályázatok, melyek alakulásáról – érdemi előrelépés esetén –, vagy
tartalmáról rendszeres beszámoló történik az érintett VIZIG-ek részéről.
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