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Tisztelt Ö nko rm ány zati Y ezető, Tá rsulati Ta g !

Alulírott, Tamaskó Gábor Tamás igazgató, az ŐrségiYíztend,ezési és Talajvédelmi Társulat

képviseletében mellékelten megkiildöm' a vízgazdálkodási feladatokhoz 2aI6. évre javasolt

önkénteshozzájaruláskérésetareyillevelünket.

A}lhoz, hogy pontos képet láthasson, engedje meg a következő tájékoztaást.

2016. év is jelentős váItozásokat hozott az élet sziámos területén, a mindennapokban, a

közígazgatásban, a Társulatok múködésében is.

A változásokat - úgy gondolom - mindig szoros összefogással, együtt gondolkodással lehet

eredményesen véghezviruri, a hatékony és tartós megoldások érdekében.

Az elmúlt években számos telepiilés vezetőjével, gazdáIkodóval fiízttik szorosabbra

kapcsolatunkat, kötöttiink megállapodásokat, vállalkozási szerződéseket a helyi vírkar elhádtási

feladatok elvégzésére. Ennek révén közvetlenül a településen, gazdélkodési területen

haszno sulh attak ah el yi ö nko rmány zati,illetve gazd álko dó i b efi zeté s ek.

20l6-ban is \<tzarőlag olyan feladatokat tudunk ellátni, melyek kapcsán előzetesen

megállapodtunk Önökkel, a tagjainkkal. Fontos az együtt gondolkodás, feladataink összeharrgolása,

az összefogás abirtonságos és gazdaságos mezőgazdaságtr terrnelés érdekében.

Fő célunk a szakszerűmezőgazdasági vízgazdáíkodás biztosítása a hatékony vízkarelhánttás

érdekében.

Ehhez Önre, mint településvezetőre, illetve minden társulati tagra feltétleniil sziikségiink

van. Közös erővel, együtt gondolkodással úgy gondolom jelentős eredményeket tudunk elémi. Így a

területí,inkön élók is minél szélesebb körben érzékelhetik a vízgazdLálkodás szakszerű

megvalósítását, s csökkenhetnek a helyi vizkétrak, az elöntött teriiletek nagysága.

Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk valósítarri, elengedhetetlen lesz a tarsulat területén

élők önként es hozzájénúása, a zavartalanműk<idés biztosítása érdekében.

Természetesen az önkéntes hozzájá,ruIást nem kívánjuk ingyen, ellenszolgáltatás nélktil.

Ezért a következőt tudjuk ajánlartt Önnek, településének. Az Ön által befizetett összeg erejéig

tátgyéven beltil a település közigazgatási területén lévő önkormányzati és egyéb vízelvezető

árkokon - szorosan együttműködve a képviselő - testiilettel - a szakszerű vízkár elhárítási,
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ferrntartási, esetlegesen fejlesztési feladatokat el tudjuk látni. Ilyen módon abeftzetetí összeg saját

településén tud közvetlenül hasznosulnl. Ezen leladatok kiterjedhetnek kaszálásra, bozót- és

cserjeifiásra, iszaptalanitásta, egyéb földmunkáta, műtárgy- és csőáteresz építésre. küiönféle

mederburkolatok, stb. készítésére. Ezen kívül a belterületi yízrendezés keretei köá fel tudom

ajánlani műszaki, mérnöki segítségünket az esetleges pályázatok összeállításában, s a

kivitelezésében is szívesen állunk a rendelkezésére.

Felajánlom azt ts, amennyiben szükséges szívesen veszünk részt önkormányzati ülésén, ahol

pontosan meg tudjuk beszélni a települése vízgazdálkodási helyzetét, napi problémáit.

Amikor a kötelező feladatait tetvezi, készíti elő kollegáival, kérem a helyi vízkár elhárítási

feladatokra is gondoijon, és az Önök iránymutatásai szerint mi elvégezziúk a területén jelentkező

problémákat.

Várom jelentkezését a felajánlott segítségünk valamelyikére, vagy kérje árajánlatunkat a

gazdáIko dási területén fell elhető v ízkát elhárítási munkák me goldására.

Ha Ön is úgy gondolja, kössünk megállapodást a feladatok pontos és szakszerű elvégzésére.

Kérem, atájékoztatóm, illetve a mellékelt levél pontos megismerését követően - lehetősége

szerint - fizesse be 2016. évre azIntéző Bizottság által javasolt önkéntes hozzájárulást, s keressen

bennünket a településen fellelhető vízgazdálkodási problémák mielőbbi megoldása érdekében.

A beíizetett önkéntes hozzájarulásáról számlát küldünk.

Bármilyen felmerülő kérdésére szívesen állok a rendelkezésére.

Tisáelettel:

Tamaskó

Szombathely, 2016. május 3 1 .
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Önkorm ányzata
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Tisztelt Vízitársulati Tag!

Az Őrségi Yízrendezési és Talajvédelmi Társulat 2Ot6. évi működési költségeinek biztosítása érdekében
kérjük, hogy -lehetősége szerint- önkéntes hozzájárulásával biztosítsa feladataink anyagi fedezetét,

AzIntéző Bizottság által javasolt összeg megegyezik a 2()12. évre megállapított egyéb hozzájáru|ás mértékével.

412.377 ha 1 000 Ft lha 4I2 377 Ft

A működésünk feltételeinek hiánya a Őrségi Yizrendezési és Talajvédelmi Társulat ellehetetlenülését,
illetve megszűnését jelentené. A társulat megszúnése esetén avizekésvízi létesítmények tulajdonosai vagy
kezelői közcélú érdekeltségihozzá$átrulás megállapítására és adók módjara történő behajtatására lesznek
jogosultak az aIábbiakban bemutatott hatíúyos jogi szabőIyozás szerint:

1 60i 1 995.(XII. 26.) kormányrend elet előírásai :

.,.. 24.§ (1) Ha avízgazdálkodási közfeladatok ellátasával összefiiggő - a törvény és e jogszabály szerint
megállapított - érdekeltségi területen víziátsulat nem működik, az állami vagy helyi önkormányzati
tulajdonban álló vizek és közcélú vízilétesítmények kezeIője, illetve tulajdonosa - a 1995. évi LV[. Törvény
8 §. (2) bekezdése alapján - közcélú érdekeltségihozzájárulás megállapításátkérelmezi.
25. § (1) A közcélú érdekeltségihozzáiárulás kivetését a24, § (1)bekezdésben megjelölt állami szery,
illetőleg helyi önkormányzat az érdekeltségi ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője megkeresésével a tárgyévetmegelőző évben november 3O-ig kérelmezi.
(4) A közcélú érdekeltségíhozzé$arulást évente kell megállapítani, illetőleg kivetni. A befizetés határidejét -

a közfeladat ellátásának ütemezésére - az atlhoz rendelkezésre álló egyéb pétueszközök felhasználására is
figyelemmel - egy összegben vagy évente több részletben úgy kell meghatározni, hogy azfedezze aközcéIil
vízimunkák megvalósításának, avízilétesítmények megépítésének költségeit.
(5) A közcélú érdekeltségihozzájLírulást a kivetésről szóló hatátozatbanmegjelölt önkormányzathozke||
befizetni. A befizetett hozzájáru|ást a kivetéssel kapcsolatos költségek levonása után akérelmező fizetési
számlájár a kell átutalni.
(6) A kivetéssel kapcsolatos költségek fedezetére aközcéI,6 érdekeltségihozzájanllás tOoÁ-a számithatő
fel..."
A közcélú érdekeltségihozzá$árulás mértéke 2010. év óta nem változott. A2009. évben KÓthay Lászlő
víz;c;gyi szakállamtitkát á|talközzétett 2010. évi közcélú érdekeltségihozzájárulás mértéke

2t 00,-Ft _ 3300,-Ft/ha között állapítható meg, amely határoktól csak indokolt esetben lehet eltérni!
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T. Cím esetében az alábbiakban foglaltuk össze:

Jelenlegi önkéntes fizetés mértéke: 1.000,- Ft/ha
A Társulatunk megszűhése esetén 2016.január t-től a közcélú érdekeltségihozzájárulásként
megállapítható összeg a jelenleg ismert mérték szerint: 2.100-3.300 FVha

Önnek a társulat további működésével elérhető költségmegtakarítás összege: 1.100-2.300,- Ft/ha

Úgy gondoljuk, hogy társulatunk az elmíItévekben élve a tagok által biztosított anyagi forrásokkal is,
jelentős mértékben javította a kezelésünkben lévő, közcélú vízfolyások állapotát, mriködőképességét,

Bízva tagjaink együttműködésében kérjük, hogy a működéshez sztikséges önkéntes támogatás
összegét átutalással szíveskedjenek teljesíteni a Savaria Takarékszövetkezetnélvezetetl

7 2100251 _ 1 1 07 1 1 49-00000000
szélm,ú bankszámlfua. A befizetésrőI számlát küldünk

Egyúttal felkérjük tagiainkat, hogy a társulati feladatok meghatározását ós elvégzését javaslataikkal
írásban vagy telefonon címeinkre megküldeni szíveskedjenek.

köszönettel:

Szombathely, 201 6.06.06.
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Abért Gyula

Az IB. elnöke
Tamaskó Gábor Tamás
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