BESZÁMOLÓ A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT
2019. JANUÁR 1. – DECEMBER 31. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Bevezetés
A Dunaújvárosi Vízi Társulat 1970. január 07-én alakult. Működési területe a Velencei-tótól
Dunaföldvár térségéig terjed, keleti határa a Duna, nagysága 107 eha. A működési terület az
alábbi területi egységekből áll:
•
•
•
•

Cikolai víz vízgyűjtője
Közvetlen dunai vízgyűjtő
Nagyvenyim-Baracsi és Nagykarácsonyi víz vízgyűjtője
Sárosd-Seregélyesi vízfolyás és a Velencei-tó közvetlen vízgyűjtője
2. Vizitársulati művek

A 2009. évi CXLIV Tv (továbbiakban VT Tv) 1.§ 33. értelmében „társulati művek: a
vizitársulat saját tulajdonában lévő művek, valamint a települési önkormányzati vagy
magántulajdonban lévő azon művek, amelyek fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére a
tulajdonos a vizitársulattal üzemeltetési szerződést köt.” Az alapszabály 4. sz. mellékletének
megfelelően 2019. évben a vizitársulati művek nyilvántartott hossza 190.844 km. A
vízfolyásszakaszok 100%-ban önkormányzati tulajdonban vannak.
2.1. Vizitársulat üzemeltetésében levő vízfolyások
Az önkormányzati tulajdonú művekre üzemeltetési szerződést egy-másfél évre megkötöttük. A
szerződések újra kötését áprilisban kezdeményeztük, jelenleg szerződéssel üzemeltetett
önkormányzati vízfolyáshossz 140 km. 2020. I. félévben 18 önkormányzattal van élő
szerződésünk.
A vízelvezető műveken általában egyszeri, belterületen többszöri fenntartást végeztünk
• tagi támogatás és önkormányzati támogatás felhasználásával saját munkaszervezettel és
alvállalkozókkal
• valamint az országos közmunkaprogram keretében.
2.2. A 2019. évben végzett közcélú fenntartás paraméterei:
Kotrás, iszapolás m3:
cserjeirtás m2:
kézi gaz és nádkaszálás m2:
gépi kaszálás üóra:

saját
0
472
50.360
453

közmunka
23
3.645
536.960
0

A munkavégzésről tagjaink a honlapon tájékozódhatnak. Évente hírlevelet készítünk.
A vizitársulati vízfolyásokat érintő beruházások esetében üzemeltetői hozzájárulásokat
(adatszolgáltatásokat, befogadói nyilatkozatot) adunk ki. Legnagyobb projektek:
Százhalombatta- Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítés, Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás
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települések szennyvízhálózat építése, MOL NyRt Logisztika Bányaüzemi hírközlő kábel
rekonstrukció Adria kőolajvezeték, Százhalombatta-Kálóz szakasz.
A hibabejelentések lényegesen csökkentek a korábbi évekhez képest, általában belterületen
jelentkeznek.
3. Tagi befizetések 33.425 eFt
A kiszámlázott 33.425 eFt tagi és önkormányzati támogatásból 33.329 eFt folyt be 2019.
december 31-ig. A tagi támogatás összetételét a melléklet tartalmazza.
A befolyt tagi befizetések felhasználása:
társulati munka közvetlen költsége
közmunkaprogram saját erő közvetlen költség
tagi nyilvántartás kezelése
társulati általános költség

14.318 eFt
7.582 eFt
4.097 eFt
7.332 eFt

4. Közfoglalkoztatás 32.365 eFt
Szerződések szerint:
2018. november – 2019. február 49,47 vállalt létszámmal
8.742 eFt
2019. március 4. – 2020. február 29. 45 fő vállalt létszámmal
03-12 hónapban
21.647 eFt
2019. évi egyszeri kifizetés
1.976 eFt
A vállalt 46 fő éves átlaglétszámból csak 24 fő éves átlaglétszámot tudtunk teljesíteni, ezért a
hatósági szerződést módosítottuk. A létszámot azért csökkentettük, mert a kiközvetíthető
emberek száma csökkent, nem találtunk foglalkoztatható embereket.
A munkavégzést település-csoportonként Építési Naplókban rögzítettük. A foglalkoztatottak
munka alkalmassági vizsgálatban és munkavédelmi oktatásban részesültek. A programban
meghatározott védőeszközt és a munkavégzéshez szükséges szerszámot biztosította számukra a
vizitársulat. A támogatás felhasználása a szerződésnek, illetve a módosításnak megfelelően
történt, a havi elszámolásokat a szerződésnek megfelelő bontásban megküldtük a területileg
illetékes Kormányhivatalnak.
5. Vállakozási tevékenység 15.425 eFt (nettó)
szerződött eFt
számázott eFt
Gépi bérkaszálás (Szabadegyháza)
keretösszeg:1.500
268
Gépi bérkaszálás (Szekszárd)
keretösszeg: 15.000
10.131
Gépi kaszálás
937
937
Csónakkikötő kaszálása
20
20
Telephely kaszálása, irtási munkák
247
247
Műtárgyak fenntartása, üzemeltetése
480
480
Felsőfoki patak medertisztítása
1.316
1.316
Páskom utcai levezető árok
635
635
Lebuki patak fölötti részűhelyreállítás
1.250
1.250
Egyéb (bérleti díj stb)
141
141
összesen:
15 425
A vállalkozási tevékenységből 5,8 millió Ft a társulat működési költségeihez járult hozzá.
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6. Egyéb erőforrások
6.1. Humán erőforrások
Az átlagos közmunkaállományi létszám alakulása: január 45 fő, február 47,7 fő, március –
december 21,93 fő.
Átlagos állandó létszám 8,6 fő, létszám 10 fő. A vizitársulat a korábbi közmunkások közül 2 fő
műtárgyépítőt vett fel. A NAV 56 620 Ft/hó összeggel, 24 hónapig, a szakképzési és a szociális
hozzájárulás részbeni elengedésével, támogatja a tartós álláskeresők foglalkoztatását, ebből a
vizitársulat 2019. évben, 6 támogatott hónapban, 339 720 Ft értékben kedvezményben részesült.
A műszaki irányítást 1 fő megbízási jogviszonyban végzi. A társulat működésének alakulnia kell
a megváltozott feltételekhez – a közmunkaprogram létszámának csökkenésével párhuzamosan
célszerű fejleszteni a vállalkozási szegmenst, ehhez állandó létszám felvétele szükséges.
A dolgozók az előírásoknak megfelelően munkavédelmi oktatásban részesülnek.
6.2. Eszközök, gépek
A kézi fenntartás elvégzése céljából a vizitársulat tulajdonában van: 6 db motorfűrész; 25 db
motoros fűkasza; 2 db zagyszivattyú; 1 db háti permetező; 1 db lap vibrátor; 1 db
szintezőműszer, 1 db Fiat Ducato és 2 db Wolksvagen transporter gépjármű.
Beszerzés: 2 db motoros fűkasza, 1 db raktárpolc, 1 db magasnyomású mosó, 1 db laptop.
A gépi fenntartás egy saját tulajdonban levő MTZ + Hidrot rézsűkaszával történik, GPS
rendszerrel ellenőrizhető a gép vonulási útja és üzemanyag-felhasználása. 2019. évben a
karbantartási-szerelési költségek meghaladták a 2 587 eFt-ot.
A kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs eszközök, valamint a nyilvántartási rendszerek
vezetéséhez szükséges informatikai háttér rendelkezésre áll.
7. Összefoglalás
A Dunaújvárosi Vízi Társulat több éves tapasztalatát felhasználva végzi a működési területén
levő közcélú társulati művek üzemeltetését. Az önkéntes tagi támogatás befizetése és az
önkormányzatokkal kötött üzemeltetői szerződések mutatják, hogy a tagok bíznak a
vizitársulatban. A társulati működés fontos eleme ennek a bizalomnak az erősítése. Törekszünk
arra, hogy a területen gazdálkodók pozitív partnerként tekintsenek a Dunaújvárosi Vízi
Társulatra.

Megulesz Gabriella s.k.
igazgató
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