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Tisztelt földtulajdonosok és földhasználók!
Hírlevelünkben röviden tájékoztatjuk önöket a vizitársulat 2019. évi munkájáról.
Kérjük, vízgazdálkodási jellegű problémájával keressen minket bizalommal.
Szabó Tamás,
az Intéző Bizottság elnöke
A Dunaújvárosi Vízi Társulat 1970. január 7-én
alakult. Működési területe a Velencei-tótól Dunaföldvár térségéig terjed, keleti határa a Duna,
nagysága 107 eha, 20 önkormányzat közigazgatási területét érinti.
A 2009. évi CXLIV Tv (továbbiakban VT Tv)
1.§ 33. értelmében „társulati művek: a vizitársulat
saját tulajdonában lévő művek, valamint a települési önkormányzati vagy magán
tulajdonban

lévő azon művek, amelyek fenntartására,
üze
meltetésére és fejlesztésére a tulajdonos
a vizitársulattal üzemeltetési szerződést köt.”
2019. évben a vizitársulati művek nyilvántartott
hossza 190.844 km. A vízfolyásszakaszok 100%ban önkormányzati tulajdonban vannak.
Ha önnek is van olyan vízelvezető árka, aminek a fenntartása nem biztosított, kérjen ajánlatot a vizitársulattól!

Dunaújváros Szabadstrand 2019.03.21.

Szekszárd Szőlőhegy 2019.08.01.

A víz, ami összeköt bennünket!
ü Adony – vízfolyásainak esése több kilométeren csak néhány centiméter.
ü Baracs – öntözési múltja gazdag, érdemes vizsgálni a felélesztés lehetőségét.
ü Beloiannisz – a védett területeken a
kaszálást költési időszakon kívül kell
elvégezni.
ü Besnyő – a belterület kaszálása volt az
elsődleges feladat.
ü Daruszentmiklós – a vizitásulati árok
a belterületi vízrendezés befodadója.

A víz, ami összeköt bennünket!

Besnyő zöldterületek 2019.08.13.

Kossuth-telepi árok 2019.05.13.

ü Kisapostag – vízfolyásást több, mint
40 kishíd és egyéb műtárgy keresztezi.
ü Kulcs – speciális feladat a löszfal figyelőkútjaiban a vízállás leolvasása.
ü Mezőfalva – a legnagyobb közigazgatási területű partnerünk.
ü Nagykarácsony – a vízfolyások medrében itt több a nád, mint a fű.
ü Nagyvenyim – a gazdálkodók beje
lentései segítik a mezőgazdasági mun
kák és a vízfolyásfenntartási munkák
összehangolását.
Nagyvenyim-Baracsi ér 2019.03.27.

ü Dunaújváros – dunai árvizek idején
visszaduzzasztás keletkezik, amit a
fejlesztéseknél figyelembe kell venni.
ü Előszállás – vízjárása nagy, kiöntésre
hajlamos. A hidaknál különösen figyelni kell a kaszálék eltávolítására.
ü Ercsi – itt található a legnagyobb átlagos szélessségű társulati vízfolyás.
ü Gárdony-Agárd-Dinnyés – a medertelítettséget nem csak a felszíni lefolyás, hanem a Velencei tó vízszintje is
befolyásolja.

Duna-part 2019.08.14.

Felsőfoki patak 2019.08.14.

Bernátkúti árok, Nagyvenyim 2019.08.21.

Sárosd-Seregélyesi víz má Darumajor 2019.02.22.

ü Perkáta – 26,8 km hosszban itt van a
legtöbb vízfolyásunk, a nagygazdaságok is támogatják a társulati munkát
ü Pusztaszabolcs – a vasúti fejlesztések
csomópontja, a nyomvonalat keresztező vízfolyásoknál adatszolgáltatást
és szakfelügyeletet biztosítottunk.
ü Rácalmás – itt véleményeztük a legtöbb fejlesztést, főként belterületi
csapadékvíz-elvezetést.
ü Ráckeresztúr – a legészakibb település
a működési területen.
ü Seregélyes – szerződés szerint itt van a
legnagyobb üzemeltetett terület.
ü Szabadegyháza – a kisgazdaságok közül
itt támogatják leginkább a vizitársulat
munkáját.

Mélykútpusztai árok 2019.04.05.

A víz, ami összeköt bennünket!
Az önkormányzatok üzemeltetési szerződést
kötnek a vizitársulattal, de az általuk befizetett
összeg nem fedezi a külterületi árkokon végzett
munkákat. Az árkok tisztán tartása a gazdálkodók érdeke, és a kaszálás az önök által befizetett
támogatás mértékéig történik. Jelenleg iszapol-

ni, gépi földmunkát végezni csak megrendelésre tudunk.
A tagi hozzájárulás ajánlott összegét – a szük
séges feladatok ismeretében – a küldöttgyűlés
határozza meg, de a befizetni kívánt összegről
ön dönt. A befizetés önkéntes.

Alsófoki patak 2019.02.18.

Bernátkúti árok 2019.05.29.

A 2019. évben végzett közcélú fenntartás paraméterei:
Kotrás, iszapolás m3:
Cserjeirtás m :
2

Kézi gaz és nádkaszálás m :
2

Gépi kaszálás üóra:

Hantosi S1 árok 2019.01.31.

Saját

Közmunka

0

23

472

3.645

221.033

1.051.993

453

0

Lak patak 2019.04.15.

Amennyiben úgy gondolja, hogy szükséges a vizitársulat
fennmaradása, kérjük támogassa az általunk végzett munkát.

