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Interjú Óvári
vezetőjével

Lászlóval

a

vízgazdálkodási

társulat

Forrás: az interjú "Esernyőt tartott az Önkormányzat" címmel jelent meg Csömör
Nagyközség helyi sajtójában.

Kérdés: Mi az a vízgazdálkodási társulat? Hatóság vagy civil
szervezet?
Önálló jogi személy, egyéb gazdasági szervezet. A mi feladatunk 71 850
hektárra terjed ki. 37 önkormányzat közigazgatási területén működünk, és a 60
tagú küldöttgyűlésünkben a 37 település polgármestere alanyi jogon van jelen.
30 vízfolyás kezelése, üzemeltetése tartozik hozzánk 180 km hosszúságban,
ezek állami, illetve önkormányzati tulajdonban vannak.
Csömör területén mi az Önök feladata?
A Csömöri patak vízelvezetési képességének a fenntartása, karbantartása.
Csömör belterületén az önkormányzat megrendelésére végzünk munkákat. A
külterületen saját költségvetésből oldjuk meg a Csömöri patak karbantartását.
Magyarországon kivételes időjárás volt májusban, többfelé volt árvíz
és belvíz, Csömör szerencsére kimaradt a vízügyi katasztrófákból,
minek köszönhető ez?
Csömör kimaradt a katasztrófákból, de problémák azért itt is voltak. A Csömöri
patak vízszintje meghaladta a normális, mértékadó magasságot, ezért kisebb
károk keletkeztek Csömörön is, ezért a mederkotrást megfelelő ütemezéssel
újra el kell végezni, a rézsűket meg kell erősíteni, ennek költségei belterületen a
csömöri önkormányzatot terhelik. Ennél persze sokkal nagyobb problémák is
keletkezhettek volna, sőt akár katasztrófa is történhetett volna, ha a 90-es évek
elején nem történik meg egy teljes felújítás. A rendszeres karbantartás is évről
évre megtörtént, ami az önkormányzat és a társulat közötti tudatos és
felelősségteljes magatartását dicséri.
Vajon a meder tervezett magasságát nem kellene növelni?
A tervezett és rendszeresen karbantartott meder vízszállító képessége
megfelelő. Nem lehet az extrém magas vízszintekhez tervezni a medert, mert a
befektetett költség nem térülne meg.
Úgy tűnik, hogy az időjárás szélsőségesebbé válik: ez a mi esetünkben azt
jelenti, hogy szárazság és nagy mennyiségű egyszerre lezúduló csapadék
egyaránt többször fordul elő a jövőben (és kevesebb lesz a számunkra
megszokott, normális eső). Amennyiben valóban így alakul, akkor érdemes
megfontolni egy záportározó kialakítását a Csömöri patak felső szakaszán.
Köszönöm a beszélgetést.
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