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A Vlzgazdalkodasi 
Tarsulatokrol ... 

Gazdalkod6i .korokben - neha elegedetlen
kedve is - felmerul a kerdes, miert kernek a vfz
gazdalkodasi tarsulatok hozzajarulasi dfjat? 
Errol kerdeztem Zemenszky Mario-t, a Nyirse
gi Vizgazdalkodasi Tarsulat igazgat6jat: 

A vfzgazdalkodasi tarsulatok tortenete 200 
eyre nyulik vissza, amikor hazank teruleten 
meg a "vfz volt az ur". Az akkori igenyeknek 
megfeleloen - termesnoveles, vagyonbizton
sag, kozlekedes - epult meg a mai 4200 km
nyi arvedelmi toltes donto tobbsege, ami az 
orszag teruletenek negyeden teszi lehetove 
az arvizektol mentes gazdalkodast. Tarsula
tok epftettek es uzemeltettek a belvfzelvezeto 
csatornakat es szivattyutelepeket, amelyek 
hazank teruletenek mintegy felen vedik a me
zogazdalkodast a vfzkarokkal szemben. Tarsu
latok kezeltek a kisvfzfolyasokat, rendeztek a 
vfzjarta volgyfeneki teruleteket, kotottek meg 
a vfzmosasokat. 
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A Nyfrsegi Vfzgazdalkodasi Tarsulat 1977-
ben a jogelod Tisza-Retkozi Vfzgazdalkodasi 
Tarsulat es a Kelet-Nyfrsegi Vfzrendezo es Vfz
hasznosft6 Tarsulat egyesftesevel jott letre. Je
lenlegi mukodesi terulete a 46-osszamu Nyfri 
belvfzrendszer, a deli es nyugati reszen a me
gyehatar, Eszakon a L6nyay fOcsatorna zarja Ie, 
keleten pedig Nyfrmada, Nyfrbator. Az erde
keltsegi terulet nagysaga 160000 hekrar, kozel 
870 km belvfzelvezeto csatornaval es 7 db bel
vfzatemelo szivattyutelep mukodesevel. 

A tarsulat mukodesi (erdekeltsegi) terule
ten vegzendo feladatokat az 1995. evi LVII. 
szamu vizgazdalkodasr61 sz616 torveny IX. 
fejezete, valamint a 160/1995. (XII.26.) 
szamu kormanyrendelet hatarozza meg. 
Vfzkare lharftas, vfzgazdalkodasi tevekenyse
gek, a kezelesunkben leva vizek es vfzi lete
sftmenyek mukodtetese, fenntartasa, hasz
nosftasa, valamint tervezese, megval6sfrasa, 
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A tarsulatok muktidesi teriilete (1) 

a nem kozmuves vfzszolgaltatas, talajjavftas, 
a mukodest elosegfto egyeb gazdasagi teve
kenysegek ellatasa. 

A tarsulat - a lehetosegek fLiggvenyeben 
- a foldtulajdonosok, foldhasznal6k erdeke
ben vegzi munkajat, melyhez anyagi forra
sokra is szukseg van . Ennek egyik alapjat az 
erdekeltsegi hozzajarulas teremti meg, amit 
az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasznal6k 
fizetnek, es biztosftja az onerot az EU -s pa
Iyazatokhoz. A vfzgazdalkodasi torveny 34 
§ (4) es (5) bekezdese alapjan "a tarsulat 
tagjai az erdekeltsegi terUieten ingatlan
tulajdonnal rendelkezo vagy az ingatlant 
egyeb jogcimen hasznal6 termeszetes es 
jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo gazdasagi tarsasagok. A tarsu
lat tagjai kotelesek a tarsulat kozfeladatai 
ellatasanak koltsegeihez az erdekeltsegi 
egyseg aranyaban hozzajarulni." 

A kozfeladatokat a penzugyi lehetosegek 
fLiggvenyeben, illetve palyazati forrasokb61, 
terv szerint latjuk el, fgy nem minden evben, 
nem minden teruleten kerulhet sor a feladatok 
ellatasara. A Tarsulat a beerkezett erdekeltsegi 
hozzajarulasokb61 gazdalkodik, melyet az erde
keltek fizetnek be (akkor is, ha az adott teru
leten eppen nem tortent munkavegzes). A vfz
gazdalkodasr61 sz616 1995. LVII. torveny 41.§. 
(2) bekezdese alapjan az erdekeltsegi hozzaja
rulas ad6k m6djara behajthat6 koztartozas. 
Az erdekeltsegi hozzajarulas megfizeteseig 
az iIIetekes ad6hat6sag az ad6tartozas hia
nyar61 igazolast nem adhat ki. 

Az adatbazisunkban nyilvantartott tag er
dekeltsegi adatait mindaddig valtozatlan 
tartalommal orizzuk meg es haszilaljuk fel a 
fizetesi kotelezettseg megallapitasara, amig 
a valtozast az erdekelt a 160/1995. (XI1.26.) sz. 
kormanyrendelet 12. §. (3) bekezdeseben elofrt 
tartalommal a Vizi Tarsulat Intezo Bizottsa
ganak irasban be nem jelenti. Ezert kerjuk a 
tagokat, hogy amennyiben adataikban valtozas 
all be - adas - vetel, berlet - tarsulatunk resze
re az igazol6 okmanyokat (adas-veteli szerzo
des, berleti szerzodes) postai uton megkuldeni 
sziveskedjenek. 

Az elmult 2 evben az alabbi telepuleseken 
tortent mun kavegzes (kaszalas, cserjeirtas, kezi-, 
gepi iszapolas, mutargyfelujftas): Apagy, Bese
nyod, Bokony, Demecser, Erpatak, Gesztered, 
Kall6semjen, Kantorjanosi, K6taj, Kemecse, 
Levelek! Magy, Mariap6cs, Nagykall6, Napkor, 
Nyfradony, Nyfrbator, Nyfrbogat, Nyfrbogdany, 
Nyfrderzs, Nyfregyhaza, Nyfregyhaza-Oros, 
Nyfrgyulaj, Nyfrszolos, Nyfrtet, Nyfrtura, 
Ofehert6, Or, P6cspetri, Ramocsahaza, Senyo, 
Teglas, Ujfehert6,Vaja. 

A Tarsulat kozpontjaban (Nyfregyhaza, Sze
chenyi u. 8. tel.: 42/500-128), keszseggel allunk 
tagjaink, erdekeltjeink segftsegere. Konyveles
ben dolgoz6 kollegak a penzugyi kerdesekben 
(terulet, erdekeltsegi hozzajarulas merteke) 
segftenek eligazodni, mig a vizgazdalkodas 
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agazatban dolgoz6k a letesftmenyrol, fejlesz
tesi lehetosegekrol adnak informaci6t, vagy a 
konkret belvfz-vedekezesben, palyazatokban 
segftenek. Informaci6k elerhetok a Vfzgaz
dalkodasi Tarsulatok Orszagos Szbvetsegenek 
honlapjan, www.tir.hu.illetve minden tagnak 
az erdekeltsegi hozzajarulashoz postazunk 
egy rbvid ismertetot. 

Glunk, a vizekkel val6 gazdalkodas oly 
m6don, hogy szolgalja a teruleten elok let es 
vagyonbiztonsagat, a gazdalkod6i, mezogaz
dasagi erdekeket, mindezt a kbrnyezet- es ter
meszetvedelmi erdekekkel teljes bsszhangban. 
Ezert a tarsulat es a tagok kbzbtt eredmenyes, 
j6 kapcsolatra van szukseg, amelyhez kerjuk a 
tagok egyuttmukbdeset, megerteset. 

Senyoi meliekag mutargyfelujitas 

Senyoi meliekag gepi iszapolasa 

Koszonom igazgat6 ur, a j6 kapcsolat kiala
kftasaban az Agrarkamara tanacsad6i hal6zata 
is szfvesen segft. 

Polenszki Andras 
UMVP tanacsad6 
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