
Kérjük a Társulat tagjait, amennyiben bármilyen kérdésük, véleményük van a 
Társulat működésével kapcsolatban azt jelezzék felénk személyesen, levélben 
vagy telefonon az alábbi címen, telefonszámon:

2131 Göd, Csokonai u. 22.
Tel./Fax: 06-27/330-865

vgtgod@tir.hu

Gödöllő-Vác Térségi 
Vízgazdálkodási Társulat 

MűködésiTerület

Kvassay Jenő kultúrmérnök, 
szoboravatás (Őrbottyán)

Tagság

A vízitársulat tagjai a működési területen ingatlan tulajdonnal 
rendelkező vagy ingatlant használó érdekeltek. Eszerint nem kell belépési 
nyilatkozatot tenni, hanem minden egyes földhasználó, illetve tulajdonos 
tagja a társulatnak.

A társulat szervei közül a legfontosabb a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés 
a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogo-
sult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A társulat intéző bizottsága 
köteles legalább egyszer, tárgyév május 31-ig összehívni a küldöttgyűlést.

A társulatok működésének legfontosabb alapelve az önkormányza-
tiság elve. Azaz, a Társulat legfontosabb ügyeiről az érdekelteket (tagokat) 
vagy azok küldötteit tömörítő küldöttgyűlésen kell dönteni. A másik fontos 
alapelv a szolidaritás-közteherviselés elve, amely alapján a területileg éri-
ntettek függetlenül attól, hogy vízjárta, vagy vízkároktól nem veszélyeztetett 
ingatlan révén tagja a társulatnak, hozzájárulnak a közös terhekhez.

A tagok joga, többek között, hogy személyesen, képviselője, vagy 
küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, 
kötelezettsége pedig, hogy az érdekeltségi hozzájárulást a küldöttgyűlés 
által megállapított mértékben és határidőre megfizesse.

Érdekeltségi hozzájárulás

A társulat tagjai természetes, vagy jogi személyek, érdekeltségi egysé-
gük (hektár) arányának megfelelően hozzájárulást fizetnek a Társulatnak. 
Ez az érdekeltségi hozzájárulás a legfontosabb helyi forrás. Az érdekeltségi 
hozzájárulás mértékéről a Társulat küldöttgyűlése dönt, ahol a résztvevők 
a képviselt terület arányában szavaznak, a kitűzött feladatokat szem előtt 
tartva.

Az érdekeltségi hozzájárulás köztartozás. Meg nem fizetése esetén ter-
mészetes személyek esetén a helyileg illetékes jegyző, vállalkozások esetén 
az APEH jogosult behajtásra.

Társulatunknál a közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2009. 
évben: 683.-Ft + ÁFA/ha. Erről a Küldöttgyűlés határoz. Ehhez képest a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján 1.900-2.890 Ft/ha határok között állapította meg, 
mely kivetésétől - amennyiben a területen nincs társulat- a jegyző köteles 
gondoskodni.

Törvény szerint a társulatoknak lehetőségük van a közfeladatai el-
látását segítő vállalkozási tevékenység folytatására is, de csak az alapfela-
dataik ellátása mellett és a fő tevékenységi körhöz kapcsolódóan.

Jogi háttér

A jogszabályok a hierarchiának megfelelően foglalják keretbe a társu-
lat működését. Az 1995. évi LVII. törvény IX. fejezete adja meg a társulat 
keretét a jogi szabályozásnak. Ezt követi a 160/1995 vízgazdálkodási 
társulatokról szóló kormányrendelet, mely a küldöttgyűlés által elfogadott 
alapszabály, valamint a küldöttgyűlési határozatok teszik jogossá a tagok 
kívánalmait.

Más jogszabályok is megszabják a társulat működését, ezek közül a 
fontosabbak a fenntartással kapcsolatos 120/1999 kormányrendelet, 
valamint a parti sávra és annak használatára vonatkozó 21/2006 kor-
mányrendelet.



 A Társulat az éves rendes Küldöttgyűlését 2009.03.12-én 
tar totta Gödön. A Küldöttgyűlés elfogadta a Társulat 2008. évi 
munkájáról, a költségvetés teljesítéséről és a gazdálkodásáról 
szóló beszámolókat . Meghatározta a 2009. évben elvégzendő 
közfeladatokat és a költségvetést .

A Társulat legfontosabb bevétele az érdekeltségi hozzájáru-
lás, amelyből a közfeladatainkat végezzük . A kivetett érdekeltségi 
hozzájárulás 88%-át tag jaink befizették . A f izetési hajlandóság 
jónak mondható. Kérjük azokat a földtulajdonosokat , föld-
használókat akiknek elmaradásaik vannak, mielőbb rendezzék . 
Erről az érintetteket a közelmúltban levélben értesítet tük .

2008. évben is végeztünk vállalkozási munkákat , melyeknek 
az eredményét a közfeladataink elvégzésére fordítot tuk .

Társulatunk alaptevékenysége továbbra is a kezelésünk-
ben, üzemeltetésünkben lévő víz folyások vízszáll ító képessé-
gének megőrzése, javítása. Célunk az, hogy a helyi vízkárokat 
megelőzzük , i lletve minimálisra csökkentsük .

2008. évben is ennek szellemében végeztük feladatainkat . 
Ügyeltünk azonban arra, hogy csak a legszükségesebb beavat-
kozásokat végezzük el, különösen a természetközeli állapotú víz-
folyásaink esetében a patakok jó ökológiai állapotának megőrzése 
érdekében. 

Az előző évi feladatainkat a 2008.02.28-án megtartott 
Küldöttgyűlés határozatainak megfelelően végeztük el . 

A Társulat Intéző Bizottsága a két Küldöttgyűlés között a 
törvényben és az alapszabályban meghatározott keretek között 
végezte feladatait . Az Intéző Bizottság munkatervét maga ha-
tározta meg, a munkaterv szerint i rendezvényeket megtartotta, 
a küldöttgyűlési és Intéző bizottsági határozatokat végrehajtot ta . 
Negyedévente ellenőrizte a feladatok végrehajtását , a költségek 
és bevételek alakulását . Az Intéző Bizottság egy alkalommal k ihe-
lyezett ülést tar tott Verőcén, a Csattogó völgyben.

Tisztelt Földtulajdonos, 
                           Földhasználó!

Az Intéző bizottság a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
minden ülésére meghívja az Ellenőrző Bizottság tag jait . Az EB 
tagok így rendszeresen tájékozódnak az elvégzett és folyamatban 
lévő munkákról, a Társulat pénzügyi helyzetéről . 
Véleményeiket , javaslataikat az IB f igyelembe veszi .

Továbbra is k iemelt feladatunknak tar tjuk tag jainkkal való kapc-
solat tar tást . Rendszeres kapcsolatban vagyunk a mezőgazdasági 
termelők , az erdészetek , közmű üzemeltetők , a polgármesteri 
hivatalok küldötteivel . A váci és gödöllői körzet falugazdászait 
rendszeresen meghívjuk az év utolsó IB ülésére, ahol kölcsönösen 
informáljuk egymást az aktuális kérdésekről .

Rendszeres kapcsolatban vagyunk a Vízgazdálkodási Tár-
sulatok Országos Szövetségével, a Fővárosi és Pest Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal , a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal . Rendezvényeiken 
rendszeresen részt veszünk, véleményünket k inyilvánít juk , saját 
rendezvényeinkre meghívjuk képviselőiket .

Működési területünkön ingyenes szaktanácsadást nyújtunk 
tag jainknak kül- és belterületen egyaránt , ezzel is elősegít jük 
a területi vízgazdálkodási feladatok megvalósítását . Egyéb 
befektetőktől azonban, akiknek a beruházása valamilyen módon 
kapcsolatban van az általunk kezelt víz folyásokkal, adatszolgálta-
tási , i l letve tanácsadási dí jat kérünk . 

Az előző évekhez hasonlóan idén is elkészítet tük a társu-
lat i hírlevelet , melyet a határozatokkal együtt kézbesítünk . A 
hírlevélnek pozit ív visszhang ja volt , ezért ezzel a tájékoztatási 
lehetőséggel a jövőben is élni k ívánunk . A hírlevélből érdekelt jeink 
tájékozódhatnak arról, hogy az általuk befizetett összegeket mire 
fordítot ta a Társulat .

Északi vízgyűjtő terület:

1.	 Morgó	patak	 7,5	–	18,5	 növényzetment.	 √
2.	 Török	patak	 0,0	–	12,3	 eng.	eljárás		 √
3.	 Bőszobi		patak	 0,0	–	5,2	 vízf.	akadály	elt.		 √
4.	 Damásdi	patak	 0,0	–	5,3	 vízf.	akadály	elt.	 √
5.	 Korompa	patak	 0,0	–	2,7		 vízf.	akadály	elt.	 √
6.	 Kishanta	patak	 0,0	–	5,0	 vízf.	akadály	elt.																							+250	fm	m.kotrás
7. Moson patak 0,0 – 0,6 növ.ment. -
8. Hatló patak 0,0 – 0,6 növ.ment. -
9.	 Lósi	patak	 (5,5	–	8,6)	 old.tár.terv.	(Szendehely)																		+kivitelezés	
10.	Malom-völgyi	p.	 ……….....	 záportá.terv.	(Zebegény)																				előkészítve	

Középső vízgyűjtő terület:

11.	Felsőgombás	p.	 0,0	–	3,5	 növ.ment.,	2	db.műtárgy	felújítás(Vác)	 √
12.	Cselőte	patak	 0,0	–	7,0	 növ.ment.																																	+400	fm	m.kotrás
13.	Rádi	patak	 0,0	–	2,2	 növ.ment.	 √
14.	Penci	patak	 0,0	–	3,8	 növ.ment.	 √
15.	Gombás	patak	 11,0	–	11,5	 növ.ment.	 √
16.	Sződ-Rákos	p.	 2,8	–	22,5	 növ.ment.m.k.(1550fm	Sződ)	 √
17.	Hartyán	patak	 0,0	–	11,4	 növ.ment.																																	+400	fm	m.kotrás
18.	Bara	patak	 0,0	–	5,0	 növ.ment.	 √
19.	Tece	patak	 0,0	–	6,0	 pályázat	benyújtás	 -
20.	Ilka	patak*	 0,0	–	3,5	 növ.ment.+kézi	iszapk.	 √
21.	Ilka	mellékág	 0,0	–	0,9	 növ.ment.	 √
22.	Ilka	p.	Sződligeti	ág		0,0	–	1,2	 növ.ment.	 √
23.	Óceánárok*	 0,0	–	2,5	 növ.ment.+m.k.	(600fm	Dunakeszi)	+1400

Déli vízgyűjtő terület:

25.	Szilas	patak	 17,7	–	23,9	 növ.ment.	 √
26.	Szilasligeti	m.ág	 0,0	–	0,5	 növ.ment.,	kézi	iszapk,tározó	terv.(Kerepes)	 √
27.	Nagytarcsai	m.ág	 0,0	–	2,1	 növ.ment,+m.k.(2100fm	Nagytarcsa)	 √-
28.	Mogyoródi	patak	 2,1	–	12,4	 növ.ment.	 √
29.	Csömöri	patak	 5,4	–	7,2	 növ.ment,	(1760	Önk.)+2490	fm	m.kotrás
30.	Rákos	patak							22,1–(31,6)–36,4	 növ.ment.+m.k.(1000fm	Isaszeg)	1840
	 	 	 																										(600fm	Pécel)	 -

A GÖDÖLLŐ-VÁC TÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2008. ÉVRE 
TERVEZETT ÉS ELVÉGZETT KÖZFELADATAI

Vízfolyások:		 Szelv.sz.:		 Tervezett	feladatok:	 								Elvégzett	feldatok:

A növényzetmentesítés sík és rézsűs felületen történik gépi, illetve kézi 
erővel. A munkálatok során gaz-, nádkaszálási és cserjeirtási munkákat vé-
geztünk. A mederkotrást speciális mederjáró géppel végeztük.

Márianosztra
puffer tározó, műszaki átadás

Óceán-árok - mederkotrás

Gyadai rét - oldaltározó építés

Göd - csapadékvíz elvezetés Gödöllő - Rákos patak

Ilka patakPenci patakCselőte patak - mederrendezés


