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Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!
Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek
elhárításával összefüggő, alapvető jogok és kötelezettségek meghatározására megalkotta az 1995. évi LVII.
törvényt a vízgazdálkodásról. E törvény IX. fejezete határozza meg 1996. Január 1-től a vízitársulatok
működését, továbbá ennek a végrehajtására kiadott 160/1995.(XII.26.) számú kormányrendelet.
E törvény értelmében végzi társulatunk a vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatait Komárom-Esztergom
megyében 160.000 ha érdekeltségi területen, 713 km hosszú, kezelésében lévő közcélú vízfolyáson.
A társulat működési területének határai: északi határa: Duna-Ipoly - Almásfüzitő- Nagyszentjános, délen
Komárom-Esztergom megye határ, keleten Lábatlan közigazgatási határa, nyugaton Nagyszentjános Kerékteleki.
Az 1995. évi LVII. számú vízgazdálkodásról szóló törvény 34.§.(4) bekezdése alapján „a társulat tagja az
érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó
természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok”.
Az érdekeltségi hozzájárulás a földtulajdonhoz, földhasználathoz kapcsolódó kötelezettség, melynek
megfizetését ugyancsak a törvény mondja ki, annak 34.§. (5) bekezdése értelmében a társulat tagjai kötelesek a
közfeladatok ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység (ha) arányában hozzájárulni.
A társulat kezelésében lévő vízi létesítmények karbantartásának fejlesztésének pénzügyi alapját a társulat
tagsága által befizetett érdekeltségi hozzájárulás, valamint az évenként változó állami támogatás képezi. Az
érdekeltségi hozzájárulás fizetendő összegét évente a társulat taggyűlése határozza meg.
Az évente elvégzendő közfeladatokat a társulat operatív szervezete által készített és a taggyűlés által
jóváhagyott terv rögzíti, amely összhangban van a tárgyévi pénzügyi lehetőségekkel. Ebből következően
minden évben, minden tag területén a közfeladat elvégzésére nem kerülhet sor. Ugyanakkor a jogszabályi
rendelkezések egyértelműsítik, hogy az érdekeltségi hozzájárulást nem csak annak a tagnak kell az éves
kiértesítés alapján megfizetnie, akinek a területén éppen abban az évben közcélú munka végzése történik.
Az érdekeltségi hozzájárulás évente, határozattal kerül kiértesítésre, a befizetés elmulasztó tagoktól adók
módjára hajtja be a társulat.
A fent leírtakból egyértelművé válik, hogy a községek közigazgatási határai belül nem minden árkot és
vízfolyást tartozik a társulat karbantartani, hanem az állami és társulati tulajdonú közcélú vízfolyásokat , hogy
így megfelelő befogadó álljon az egyéb tulajdonban lévő árkok és vízfolyások rendelkezésére.
A társulattal, valamint az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos részletes szabályokat a társulat alapszabálya
rögzíti, amely a Komáromi Vízitársulat Tatai Kirendeltségén Tata, Fazekas u. 11. szám alatt betekintés végett
rendelkezésre áll.
Társulatunk legfontosabb célja, hogy a kezelésében lévő közcélú vízfolyások állapota segítse elő a területi
vízgazdálkodást és vízkárelhárítást. Ennek érdekében a társulat és a működési területén lévő tagok között élő
és eredményes, jó kapcsolatra van szükség.
Remélve, hogy az elkövetkező időben sikeresen tudunk együttműködni kérjük megértésüket és
együttműködésüket.
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