BESZÁMOLÓ A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT
2020. 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 2020. évben a vizitársulati művek nyilvántartott hossza 156 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 187 km. 2020. II. félévben 20 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 2020. évben végzett közcélú fenntartás paraméterei:
Kotrás, iszapolás m3:
cserjeirtás m2:
kézi gaz és nádkaszálás m2:
gépi kaszálás üóra:

saját
4
113
77.252
118

közmunka
17
233
476.910
0

A munkavégzésről tagjainkat évente hírlevélben tájékoztatjuk.
A vizitársulati vízfolyásokat érintő beruházások esetében üzemeltetői hozzájárulásokat
(adatszolgáltatásokat, befogadói nyilatkozatot) adunk ki. Legnagyobb projektek:
− szennyvíztisztítással kapcsolatos nyilatkozatok: Pálhalma, Pusztaszabolcs, Iváncsa,
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− Optikai
kábel
építése:
Pusztaszabolcs-Dombóvár,

MÁV

Dunaújváros-Pusztaszabolcs-Székesfehérvár,

− Tervezett utak: Pusztaszabolcs elkerülő út, M8 autópálya nyomvonal egyeztetés, Gárdony
Bika-völgyi sétány
− vízjogi engedélyek meghosszabbítása: Millenniumi-tó, Gulya-majori tavak, Bika-völgyi
tározó
A hibabejelentések lényegesen csökkentek a korábbi évekhez képest, általában belterületen
jelentkeznek.
3. Tagi befizetések 26.895 eFt
ebből befolyt: 26.322 eFt. 2019. évhez viszonyítva a befolyt tagi támogatás 21%-kal, 7 millió
forinttal csökkent. A visszaesés egyrészt a pandémia következtében kialakult gazdasági
megtorpanás hatása, mely a mezőgazdaságot is érintette, másrészt a bizalom csökkenésének a
jele. Évről-évre kevesebb közcélú munkát végez a vizitársulat, ennek hatása sajnos látható a
működési területen is.
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
időbeni elhatárolás

8.667 eFt
5.275 eFt
3.686 eFt
8.694 eFt
-

4. Közfoglalkoztatás 23.099 eFt
Szerződések szerint:
2019. március – 2020. február 45 fő vállalt létszámmal
01-02 hónapban
2020. március – 2021. február
03-12 hónapban
2020. évben fel nem használt támogatás

3.877 eFt
16.527 eFt
2.695 Ft

A vállalt 21 fő éves átlaglétszámból 19 fő éves átlaglétszámot tudtunk teljesíteni.
Foglalkoztatóként nehézséget jelentett, hogy nem tudtuk előre tervezni a létszámot. A korábbi
programban résztvevőkkel és munkaterületekkel terveztük a feladatok ellátását. A kilépő
munkavállalók pótlása a munkaügyi központ folyamatos közvetítésének ütemében történt. A
munkavállalók oktatása (kiegészülve a koronavírus járvány előírásaival) megtörtént. A tervezett
bérköltséget nem tudtuk kimeríteni, részben a hiányzó szakmunkás létszám, részben a kieső
napok (táppénz, tartós betegségek, állásidők stb.) miatt. A közfoglalkoztatottak általános rossz
egészségi állapota és munkabírása továbbra is jelentős probléma. Előfordult, hogy a kiközvetített
személy a munkát nem vállalta, egészségügyi okokra hivatkozva. A kis létszámú brigádok
kialakítása is okozott logisztikai problémát. Összességében, mindenkit felvettünk, akit a
munkaügyi központ kiközvetített és megfelelt a közfoglalkoztatás feltételeinek. Minden vállalt
munkaterületen a legalább egyszeri kaszálást és fenntartást elvégeztük.
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A munkavégzést település-csoportonként Építési Naplókban rögzítettük. 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 19.488 eFt (nettó)
Alsófoki patak 2+617-2+330 km
szakaszának medertisztítási munkái
Ercsi partfal kaszálás
Öböl műtárgyainak üzemeltetése
Kapubejáró, vízbekötés
Rőzsehenger gyártása
Kőburkolat készítése
Kézi földmunkák
Váli víz gépi kaszálása
Szekszárdi kaszálások
Egyéb (bérleti díj stb.)
összesen:

szerződött eFt

számázott eFt

1.208
254
480
450
1.092
1.008
832
1.120
keretösszeg: 15.000
143

1.208
254
480
450
1.092
1.008
832
1.120
12.901
143
19.488

2019. évhez viszonyítva a vállalkozási tevékenység 30%-kal nőtt, nyeresége hozzájárult a
vizitársulat működési költségeihez, de ez nem volt elég ahhoz, hogy a kieső tagi támogatás
összegét kompenzálja.
6. Egyéb erőforrások
6.1. Humán erőforrások
Az átlagos közmunkaállományi létszám 18 fő, az állandó létszám 8+1 fő. Az állandó létszám
mellett egyszerűsített foglalkoztatással és alvállalkozó bevonásával bővítettük az erőforrásainkat.
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.
A dolgozók az előírásoknak megfelelően munkavédelmi oktatásban részesülnek.
6.2. Eszközök, gépek
A kézi fenntartás elvégzése céljából a vizitársulat tulajdonában van: 4 db motorfűrész; 19 db
motoros fűkasza; 2 db zagyszivattyú; 1 db háti permetező; 1 db lap vibrátor; 1 db
szintezőműszer, lombfúvó, magassági gallyazó, sarokcsiszoló, ágaprító, 1 db Fiat Ducato, 1db
Wolksvagen transporter és 1 db 2020. évben beszerzett Mazda terepjáró gépjármű. Magas
javítási költségigény miatt eladásra került 1db Wolksvagen transporter. Egyéb beszerzés: 2 db
motoros fűkasza.
A gépi fenntartás egy saját tulajdonban levő MTZ + Hidrot rézsűkaszával történik, GPS
rendszerrel ellenőrizhető a gép vonulási útja és üzemanyag-felhasználása.
A kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs eszközök, valamint a nyilvántartási rendszerek
vezetéséhez szükséges informatikai háttér rendelkezésre áll.
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7. Összefoglalás
A Dunaújvárosi Vízi Társulat több éves tapasztalatát felhasználva végzi a működési területén
levő közcélú társulati művek üzemeltetését. Az önkéntes tagi támogatásból származó bevétel
csökkenésének következménye, hogy a vizitársulat egyre kevesebb közcélú tevékenységet tud
elvégezni. Egyéb támogatás hiányában növelni kell a vállalkozási tevékenység arányát.
A jövő fejlődési iránya lehet, hogy a vizitársulat részt vállal a helyben alakuló öntözési
közösségek tevékenységében.

Megulesz Gabriella s.k.
igazgató
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