
Kérjük a Társulat tagjait, amennyiben bármilyen kérdésük, véleményük van 
a Társulat működésével kapcsolatban azt jelezzék felénk személyesen, le-
vélben vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:

2131 Göd, Csokonai u. 22.
Tel./Fax: 06-27/330-865
e-mail: vgtgod@tir.hu

honlap: www.vgtgod.hu

Gödöllö-Vác Térségi 
Vízgazdálkodási Társulat 

Működési Terület

Rákos-patak, Gödöllő

 2010. január 2-án lépett hatályba a vízitársulatokról szóló CXLIV. sz. 
törvény, amely a társulatok további működését határozza meg (korábban 
az 1995. évi LVII. törvény IX. fejezete volt érvényben). Az új törvény előírá-
sait az alapszabályban ez év december 31-ig kell átvezetni a társulatok-
nak.
 A törvény több fontos változtatást tartalmaz, ezért javasoljuk tagja-
inknak a törvény szövegének áttanulmányozását, amely a Vízgazdálkodási 
Társulatok Országos Szövetségének honlapján – www.tir.hu -, a nyilvános 
információk oldalon is megtalálható.
 A törvény szerint továbbra is a működési területen ingatlantulajdonnal 
rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó ter-
mészetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok, egyéb szervezetek tagjai a társulatnak.
 A tagsági jogviszony az ingatlanhoz kötődik. A területi vízgazdálko-
dásra jelentős hatást gyakorolnak a települések belterületeinek vízviszonyai. 
Azért, hogy a települések belterületeinek valamennyi ingatlantulajdonosát/
használóját ne kelljen a társulati kötelezettségekkel terhelni, továbbá a 
belterületek vízviszonyainak alakítása az önkormányzat hatásköre, a tör-
vény szerint a korábbi szabályozásoktól eltérően a település belterületét 
a települési önkormányzat képviseli a társulatban. A törvény a korábbi 
szabályozástól eltérően a tagok kötelezettségeinél törvényi szinten kívánja 
szabályozni a tag tagsági viszonyának megszűnésekor bekövetkező adat-
szolgáltatási kötelezettségét.
 A társulat működési területén valamennyi ingatlantulajdonos vagy 
használó a társulat tagjaivá válik függetlenül attól, hogy részt vett-e a tár-
sulat megalakításában vagy sem. A törvény szerint a tagsági jogviszonynak 
nem feltétele, hogy a tag ingatlanának közvetlen vagy közvetett kapcsolata 
legyen a társulati vízgazdálkodási művekkel.
 A társulat legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amelynek ha-
táskörét részben maga a törvény, részint pedig az alapszabály határozhatja 
meg. Irányító szerve az intézőbizottság, a társulat működése, gazdálkodá-
sa feletti általános felügyeletet a felügyelő bizottság gyakorolja.
 A társulati közfeladatok ellátásának egyik fő forrása a társulati hoz-
zájárulás. A törvény szerint a társulati hozzájárulást a szolidaritás és a kár-
haszon elv alapján kötelező fizetnie a tagoknak. Figyelemmel a társulati 
hozzájárulás mértékére és beszedésének költségeire, a törvény szerint az 
alapszabályban a tagok meghatározhatják azt a területi egységet, amely 
alatti területnagyságnál nem kell hozzájárulást fizetni.
 A társulati hozzájárulás két részből áll. A szolidaritás elve alapján a 
minden tag által fizetendő alaphozzájárulás legkisebb mértékét a közcélú 
érdekeltségi hozzájárulás 50%-os mértékében határozza meg a törvény.
 A kár-haszon elven, illetve egyéb szempontokon alapuló differenciált 
társulati hozzájárulás elveiről, mértékéről, az érintettek köréről az alap-
szabályban lehet rendelkezni.
 A törvény továbbra is úgy rendelkezik, hogy a társulati hozzájárulás 
adók módjára behajtható köztartozás, amelyet a tagok a közfeladat ellátása 
előtt kötelesek megfizetni. A törvény tartalmazza a hozzájárulás beszedé-
sének szabályait, a befizetett hozzájárulás számlázásának időpontját, a jog-
orvoslati lehetőséget.

Társulatunk működéséről tagjaink saját honlapunkról 
is tájékozódhatnak, melynek címe: 

www.vgtgod.hu

Jogi háttér, tagság, társulati hozzájárulás



 Társulatunk alaptevékenysége 2009. évben is a kezelésünk-
ben, üzemeltetésünkben lévő víz folyások vízszáll í tó képességének 
megőrzése, javítása volt , annak érdekében, hogy a helyi vízkárokat 
megelőzzük , i lletve minimálisra csökkentsük .
Az elmúlt évben is ennek szellemében végeztük feladatainkat . 
Ügyeltünk azonban arra, hogy csak a legszükségesebb beavatko-
zásokat végezzük el, különösen a természetközeli állapotú víz fo-
lyásaink esetében a patakok jó ökológiai állapotának megőrzése, 
javítása érdekében. 
 Az előző évi feladatainkat a 2009.03.12-én megtartott 
Közgyűlés határozta meg.

 Az Északi vízgyűjtőn az 1. pont szerint i Morgó patakon a 
küldöttgyűlés által meghatározott felúj ítási munkákat csak rész-
ben sikerült elvégeznünk . A 8,5 km-es szakaszból mintegy 3,8 km 
jókarbahelyezés 2010. évi feladataink között szerepel .  Ennek oka, 
hogy a víz folyás megközelítése akadályba ütközött mindaddig , amíg 
az engedélyünk lejár tAz üzemeltetési engedélyt megkértük , és re-
mélhetőleg, amennyiben a Természetvédelmi Felügyelőség kiadja 
az engedélyt , 2010-ben a felúj ítást elvégezzük .
 A Török-patakon Szokolya térségében a tározót át terveztük , új 
engedélyezési eljárást kezdeményeztünk , mind a tározó megvalósí-
tása, mind pedig a Török patak jókrbahelyezése érdekében. Ennek 
gesztora Szokolya Község Önkormányzata. 
 A Lósi patak mellet t a gyadai tanösvény bejáratánál megépí-
tet tük az Ipoly Erdő Zrt . kezelésében lévő területen a „pihenő és 
bemutató tavat ”. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A vízk i-
vételi műtárgy k ismértékű átalakítását el kell végeznünk természet-
védelmi szempontok előírásainak megfelelően. 
 A Malom-völgyi patakon záportározó engedélyes terveinek 
elkészítésére adott felhatalmazást a Küldöttgyűlés . Ez a tervezé-
si munka azonban elmaradt , mert az érintet t földtulajdonosoktól a 
hozzájárulást még nem sikerült beszerezni . Zebegény Község bel-

Tisztelt Földtulajdonos, 
                           Földhasználó!

A GÖDÖLLŐ-VÁC TÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2009. ÉVRE TERVEZETT ÉS 
ELVÉGZETT KÖZFELADATAI
Vízfolyások:  Szelv.sz.:  Tervezett feladatok: Elvégzett feldatok:

A növényzetmentesítés sík és rézsűs felületen történik gépi , i l letve 
kézi erővel . A munkálatok során gaz-, nádkaszálási és cserjeir tási 
munkákat végeztünk . A mederkotrást speciális mederjáró géppel 
végeztük .

területe csak akkor mentesíthető a nagyvizek okozta károktól, ha 
a záportározó elkészül . Ezért további tárgyalások szükségesek az 
érintet t földtulajdonosokkal . 
 Az Északi vízgyűjtőn üzemeltetet t többi víz folyáson betervezett 
feladatainkat elvégeztük .

 A Középső vízgyűjtő területen társulatunk a betervezett 
alapfeladatokat elvégezte. A Rádi- és Gombás-patakra egy-egy 
víz tározó megépítéséhez korábban környezetvédelmi engedélyt 
kaptunk . A vízjogi engedélyes terv elkészítésének jogi akadálya el-
hárult , azonban a terv f inanszírozásának lehetősége – a korábbi 
biztató ígéretek ellenére – jelenleg akadályba ütközik . Az illeté-
kes önkormányzat településszerkezeti terve tar talmazza a tározók 
megvalósításának lehetőségét , és amennyiben a tervezéshez szük-
séges költségek rendelkezésre állnak , folytatjuk az előkészítést .
 A Tece-patakra november hónapban a pályázati kérelmet be-
nyújtot tuk . Év közben a Kosdi-patak felúj ításával kapcsolatban a 
helyi gazdálkodók kérésére az Intéző Bizottság úgy döntött , hogy 
amennyiben az üzemeltetési engedélyt a Felügyelőségtől a Társulat 
be tudja szerezni , szintén benyújt ja a támogatási kérelmet .
 Az engedélyt és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat vi-
szonylag rövid idő alat t sikerült beszereznünk, ezért a Kosdi-patak 
jókarbahelyezésére is benyújtot tuk a kérelmet .

 A Déli v ízgyűjtő  területen egy ik legfontosabb feladatunk 
a Nagytarcsai mellékág jókarbahelyezési munkáinak elvégzése, 
melyet több évi előkészítő munka után végre sikerült teljesíteni . 
Időközben felmerült a mellékág további 700 fm szakaszának fel-
újítása. Ennek elvégzéséhez jelenleg is folynak tárgyalások . A patak 
felúj ításának költségeit az állam biztosítot ta az M31-es autópálya 
megépítésének keretein belül .

 K iemelten kezeltük 2009. évben azokat a víz folyásokat , ame-
lyekhez a víz iközmű üzemeltetők (DMRV Zrt , Isaszegi V ízmű Kft . , 
Sződi V ízmű) tisztított szennyvizeket bocsátanak be. 
(A 2010.03.25-i Küldöttgyűlésen elhangzott szóbeli k iegészítés 
teljes terjedelemben megtekinthető a Társulat honlapján).

Északi vízgyűjtő terület:
1.  Morgó patak 7,5 – 18,5 növ.ment, m.kotrás 1500 fm elmaradt
2.  Török patak 0,0 –12,3 új eng. elj. (tározóval) folyamatban
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. √
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) vízfoly. akadályok eltáv. √
10. Malom-völgyi p. ………..... záportá.terv. (Zebegény) elmaradt

Középső vízgyűjtő terület:
11. Felsőgombás p. 0,0 – 3,5 növ.ment, m.kotrás 600 fm  √
12. Kosdi patak  eng.terv.kész. √
13. Cselőte patak 0,0 – 7,0 növ.ment. √
14. Rádi patak 0,0 – 2,2 növ.ment, √
  tározó tervezés elmaradt
15. Penci patak 0,0 – 3,8 növ.ment. √
16. Gombás patak 11,0 – 11,5 növ.ment, √
  tározó terv. 2x elmaradt
17. Sződ-Rákos p. 2,8 – 22,5 növ.ment. √
18. Hartyán patak 0,0 – 11,4 növ.ment. √
19. Bara patak 0,0 – 5,0 növ.ment. √
20. Tece patak 0,0 – 6,0 pályázat benyújtás √
21. Ilka patak* 0,0 – 3,5 növ.ment  2x                  √
22. Ilka mellékág 0,0 – 0,9 növ.ment. 2x √
23. Ilka p. Sződligeti ág  0,0 – 1,2 növ.ment. √
24. Óceánárok* 0,0 – 2,5 növ.ment. 3x √

Déli vízgyűjtő terület:
25. Szilas patak 17,7 – 23,9 növ.ment. √
26. Szilasligeti m.ág 0,0 – 0,5 növ.ment. √
27. Nagytarcsai m.ág 0,0 – 2,1 növ.ment, m.kotrás 2100 fm √
28. Mogyoródi patak 2,1 – 12,4 növ.ment. √
29. Csömöri patak  5,4 – 7,2 növ.ment. √
30. Rákos patak 22,1 – (31,6) – 36,4  növ.ment, m.kotrás 600 fm  √

Mosoni árok Felső-Gombás patak 
hulladékeltávolítás után

Szilas-patak sík kaszálásMosoni árok Sződligeti ág Szilas-patak rézsű kaszálás

Gyada rét, oldaltározó Felső-Gombás patak 
hulladékeltávolítás előtt 

Nagytarcsai mellékágÓceán árok Felső-Gombás patak Nagytarcsai mellékág


