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BESZÁMOLÓ 

 
A NYÍRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

2012. MÁJUS 4 – TŐL 2013. ÁPRILIS 26 – IG 

 

 

 

A 2009. évi CXLIV. vizitársulati törvény 2011. 01.01-től hatályos változásai szerint a 

Vizitársulat közcélú feladatait normatív támogatásból (állami hozzájárulás)  és az érintett 

települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásból végzi.  

 

2012. évben a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat által elvégzett közcélú feladatok a 

rendelkezésre álló források megbontása szerint. 

1. Közfoglalkoztatás  
 

2012. február 1-én állt munkába 34 településen 464 fő közmunkás az Országos 

Közfoglalkoztatási Program keretében a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működési 

területén.  

A vegetációs időszak kezdetén újabb közmunkásokat vettünk fel további településekkel 

bővítve a karbantartott területet.  

49 települést érintően, mintegy 800 fő végezte a cserjeirtási, kaszálási, karbantartási 

munkálatokat. A közfoglalkoztatottakból 11 fő volt a csoportvezető, akik a kiadott munkák 

végrehajtásával, a munkások irányításával és felügyeletével voltak megbízva.  

A közfoglalkoztatottak elsősorban cserje és bokorirtást, kézi fű és gazkaszálást, nád és 

sáskaszálást, kézi iszapolást, műtárgyak karbantartását, burkolatok javítását végeztek. A 2012. 

év végéig jutottak munkalehetőséghez az eddig állás nélkül levők, akik érdemi szerepet 

játszottak a belvíz elleni védekezésben.  

A program kapcsán a túlnyomó részben hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztattunk. 

A munkavégzést munkaruhával, munkavédelmi eszközökkel, megfelelő minőségű 

szerszámokkal tettük biztonságossá, és hatékonyabbá.  

 

Az átlagosan 595 fő foglalkoztatása a Nyírségi Vgt. működési területén jelentős mértékben 

növelte a belvízelvezető csatornák karbantartottsági szintjét. Egyes településeken a csatornák 

két- háromszori kaszálása valósult meg, de vannak olyan települések is, ahol a csatornázottság 

szintje miatt az alkalmazott magas dolgozói létszám is kevésnek bizonyult.  

A munkavégzés eredményességét a szervezési, irányítási feladatok összehangoltsága, a 

rendszeres ellenőrzés biztosította. 
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          Máriakerti IV/3. sz. mellékág                      VII/5. sz. mellékág 

 

  
                     VII/6. sz. mellékág                                                Katona féle szivárgó            

 

A közfoglalkoztatottak alkalmazása a felmerülő nehézségek ellenére jelentős segítséget 

nyújtott a Társulatoknak a közcélú feladataik elvégzésében, az Önkormányzatoknak a 

foglalkoztatás, munkahelyteremtés szempontjából, a mezőgazdasági termelőknek a 

termelési kapacitásuk növeléséhez, a biztonságos belvízelvezetés által. 

 

2. EU pályázattal támogatott beruházáshoz kapcsolódó állami 
forrásbiztosítás  

Az állami hozzájárulás 2012. évben 72 834 e Ft összegben állt rendelkezésre a Nyírségi Vgt.  

előző években kivitelezett uniós forrásból finanszírozott csatornarekonstrukciók kötelező éves 

fenntartási munkálatinak költségének fedezetére,( 24 302 e Ft), másrészt adott évi 

rekonstrukció önerő biztosítására ( 48 532 e Ft). A pályáztatás , a munkavégzések, az 

elszámolások ellenőrzése a Vízügyi Igazgatóság szakmai felügyelete mellett történtek.  

 

Az állami forrásbiztosításra 2013. november végén került sor, a feladatok év közben  történő 

elvégzését a Társulat saját forrás felhasználásával biztosította. 

 

2.1 AVOP, UMVP 

AZ AVOP, UMVP pályázatokkal elnyert és megvalósított beruházásokhoz 2012. évre előírt 

kötelező fenntartási munkák során cserje, - nádirtási, gazkaszálási munkák történtek az alábbi 

csatornaszakaszokon mindösszesen: 76,92 km. Fenntartásra fordított összeg: 24 302 e Ft  
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AVOP, vagy UMVP keretében elnyert és megvalósított 

beruházásokhoz 2012. évre előírt fenntartási munkák  

  

   

gépi cserje és 

nádirtás, rézsű és 

síkfelület gépi gaz 

kaszálása 

Sényői (VI. sz.) 

főfolyás 

2987-

19/2003 
0+000-18+780 

VI/1. sz. 

mellékág 

1346-

6/2006 
0+000-10+800 

Farkassűrű 

(IV/2. sz.) 

mellékág 

2987-

19/2003 
0+000-14+200 

IV/2-1. sz. 

oldalág 

1310-

4/2006 
0+000-4+100 

Ménestisztási 

szivárgó 

1321-

3/2006 
0+000-2+220 

Jánossárai 

szivárgó 

1304-

4/2006 
0+000-5+300 

Létai-Pócspetri    

( IV/3-1.sz.)        

oldalág 

2987-

19/2003 
0+000-15+920  

IV/5 sz.mellékág 
1330-

5/2006 
0+000-5+600  

    

    

 

2013. évben a fent említett belvízcsatornák közül a Sényői főfolyás és a VI/1.sz. mellékág 

szerződésben vállalt kötelező fenntartási ideje lejár.  

2.2 Rekonstrukció, fejlesztések 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) közleménye a módosított 

34/2008. (III.27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi 

létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások alapján a Nyírségi Vízgazdálkodási 

Társulat pályázatot nyújtott be 2009. novemberében a Napkori (VII/2.sz.) mellékág,  Létai-

Pócspetri (IV/3-1.sz.) oldalág, Hadházi (VIII/7-2.sz.) oldalág, Hintófarki szivárgó, 

IV/5.számú mellékág, Kemecse-Turai szivárgó rekonstrukciójára.  

 

2012. évben a következő csatornákon végeztünk eredeti állapot helyreállítást:  

Ssz 
Belvízvédelmi 

öblözet 

Rekonstrukcióval 

érintett csatorna 

Rekonstrukció 

Hossza 

(km) 

Érintett település 

1 

46-os Nyíri 

belvízrendszer 

Kemecse-Turai 

szivárgó 
6,90 Kemecse, Nyírtura 

2 Hintófarki szivárgó 3,95 Kántorjánosi, Nyírderzs 

3 
Napkori VII/2. sz. 

mellékág 
12,39 

Nyírtura, Nyírpazony, 

Sényő, Nyíregyháza, 

Napkor 

4 Hadházi VIII/7-2. 14,14 Újfehértó, Téglás 
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A Hadházi (VIII/7-2.sz.) oldalág rekonstrukciós munkáit eredeti terv szerint 2013. évre 

terveztük, de a csapadékmentes időszaknak köszönhetően és a helyreállítás sürgőssége miatt 

átütemeztük a munkálatok kezdését 2012. évre. 

    

Hintófarki szivárgó 

                 Rekonstrukció előtt:       Rekonstrukció után:  

              
 

Kemecse –Turai szivárgó 

 

   
 

        Rekonstrukció előtt     Rekonstrukció után 

                    
  

 

 

sz. oldalág 

5 összesen: 37,38  

 Beruházási érték:  161 000 e Ft  
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Napkori VII/2-es számú mellékág 

 

       Rekonstrukció előtt        Rekonstrukció után 

                                  

 

Hadházi VIII/7-2 sz. oldalág 

 

Rekonstrukció előtt      Rekonstrukció után 

  

3. Szivattyútelepi üzemeltetés 
 

3.1. Belvízvédekezés:  

 

2012. évben  belvízvédekezést az aszályos időszak miatt nem kellett elrendelni, a 

szivattyútelepek normál üzemben működtek. 

3.2 Általános szivattyútelepi üzemeltetés 

A Nyírségi Vgt. üzemeltetésében lévő szivattyútelepek 2012. évi üzemeltetési költségére a 

Belügyminisztérium 17 507 e Ft költségkeretet fogadott el, amelyre támogatási szerződést 

kötöttünk. A szivattyútelepek külső és belső állagmegóvási munkáit közfoglalkoztatottak 

segítségével végeztük. 
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     Kemecse-Szőlőalja kerítés építés           Kemecse-Szőlőalja külső-belső festés 

  
    Demecser-Rókakút burkolat tisztítás      Kék-Cseréstó kerítés felújítás 

  
       Kemecse-Halastó kerítés festés          Kemecse-Zsadány belső javítási munkák 

  
         Kótaj-Kovászta kerítés felújítás        Nagyhalász-Mága kézi iszapolás 
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4. 2012. évre tervezett nem EU pályázattal támogatott  
beruházáshoz kapcsolódó kármegelőzési, állagmegóvási 
és fenntartási munkák  

 

4.1. Nyírségi Vgt. saját egyéb fenntartási munkák 

Egyéb fenntartási munkák és tervezett költségei                                            

TÁMOGATÁSI ÖSSZESÍTŐ 

Mű megnevezése Érintett szakasz 
Fenntartási költség**  

(eFt) 

 Téglási VIII/7.sz. mellékág 400 349  

  1 860 5 460  

  2 060 2 161  

 300 8 000 

 VIII/7-1.sz. oldalág 750 654  

 Baktatói (III/3.sz.) mellékág 4 270 6 828  

 Kovásztai szivárgó 900 784  

 Pazony-Kemecsei különfolyás 1 100 960  

 Zsadány-Fényesháti szivárgó 1 450 1 526  

 Kárestói (IV/1-1.sz.) oldalág 2 000 1 745  

 Balkányi VII/3.sz. mellékág 4 353 2 656  

 Besenyődi IV/1.sz. mellékág 1 800 1 098  

 Máriakerti IV/3.sz. mellékág 2 000 1 220  

 1 523 929 

 Ramocsaházi-Büssi szivárgó 2 500 1 308  

Ö s s z e s e n: 35 687  

Műszaki ellenőri költség*  377  

M i n d ö s s z e s e n:  36 064  

 

A támogatást 2012. január 1-je és 2012. december 31-e között kellett volna felhasználni és 

2013.január 31-ig beszámolót készíteni az elvégzett munkákról, de a kedvezőtlen időjárás 

valamint a szerződéskötés és a forrás rendelkezésre bocsátásának késedelme miatt kérelmet 

nyújtottunk be a munkák 2013. március 31-ei befejezéséhez. Erre az engedélyt megkaptuk és 

2013. március 31-ig a munkákat befejeztük, az elszámolását 2013. április 15-ei határidővel 

benyújtottuk. 

4.2. Újberegi Vgt. egyéb fenntartási munkák 
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Egyéb fenntartási munkák és tervezett költségei                                            

TÁMOGATÁSI ÖSSZESÍTŐ 

Mű megnevezése Érintett szakasz 
Fenntartási költség**  

(eFt) 

27-es csatorna  2189 4315 

Gyürei I. csatorna 2088 2913 

Gyürei főcsatorna 4588 3113 

Bagi árok 1209 947 

Ö s s z e s e n: 11308  

Műszaki ellenőri költség*  334  

M i n d ö s s z e s e n: 11642  

 

Elszámolási határidő módosítást adtunk be az Újberegi fenntartási munkák kivitelezése 

tárgyában is a Belügyminisztérium felé. A módosított határidőre 2013.03.31-re a fenntartási 

feladatokat elvégeztük. 

 

 Gyürei főcsatorna kotrás    27-es csatorna kotrás 

  

 

 
 

5.  A Nyírségi VGT 2012. évi közcélú feladatellátásához 
kacsolódó  támogatási szerződések összesítése: 
 

Sorszám: Megnevezés 
Tám sz. 

száma 

Teljes 

értéke 

1. Országos Közfoglalkoztatási Program (BM) 61557/28/00 760 767 
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015 

2. UMVP Öntözés, meliorációs támogatás 2012 évi megvalósítás 2077388232 161 773 

3. 
Eu pályázattal elnyert és megvalósított beruházások fenntartási 

forrása 

BM/13173/2

012 
24 302 

4. 
EU támogatású pályázattal elnyert beruházás 2012. évre vállalt 

önerő biztosítás  

BM/13118/2

012 
48 532 

5. Egyéb fenntartási munkák költségeinek forrásbiztosítása saját 
BM/14465/2

012 
36 064 

6. 
Egyéb fenntartási munkák költségeinek forrásbiztosítása 

Újbereg 

BM/14851/2

012 
11 642 

7. Belvízátemelő szivattyútelep felújítás 
BM/14148/2

012 
5 450 

12. Összesen:  1 048 530 

 

6. Közcélú területi vízgazdálkodási feladatellátás 
eredménye a Nyírségi Vgt. működési területén 
 

Fenntartási feladatainkat a Polgármesteri Hivataloktól, illetve a lakosság részéről érkező 

bejelentések, fontossági, szükségességi kritériumok és a forrás keret függvényében állítottuk 

össze. Alapvetően cserjeirtást, nádirtást, gazkaszálást, kézi és gépi iszaptalanítást végeztünk.  

 

so
rs

zá
m

 

C
sa

to
rn

a
 

cs
o
p

o
rt

 

K
a
sz

á
lá

s 

h
el

y
e Összes 

hossz 

(km) 

Iszapolt 

hossz 

(km) 

Nem 

kaszált 

(km) 

1x 

kaszált 

(km) 

2x 

kaszált 

(km) 

3x 

kaszált 

(km) 

Összes 

kaszált 

(km) 

K
a
sz

á
lt

sá
g
 

(%
) 

1 

Á
ll

a
m

i 

sa
já

t 

tő
ké

s Fenék 259,69 22,53 52,167 73,530 92,604 41,149 207,283 80 

2 Rézsű 259,69 - 52,167 73,530 92,604 41,149 207,283 80 

3 Járóút 259,69 - 52,167 73,530 92,604 41,149 207,283 80 

4 

Á
ll

a
m

i 

eg
yé

b
 Fenék 274,34 34,94 56,01 143,09 63,49 15,75 222,33 81 

5 Rézsű 274,34 - 56,01 143,09 63,49 15,75 222,33 81 

6 Járóút 274,34 - 56,01 143,09 63,49 15,75 222,33 81 

7 
Egyéb 

csatornák 

Fenék 31,058 0,9 4,556 10,867 11,841 3,331 26,093 84 

8 Rézsű 31,058 - 4,556 10,867 11,841 3,331 26,093 84 

9 Járóút 31,058 - 4,556 10,867 11,841 3,331 26,093 84 

 

 

Sorszám 
Munka 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Munkamennyiségek 

Összesen Beruházás Fenntartás 
Közfoglal-

koztatásban 

1 Kézi kaszálás ha 347,56 - - 347,56 

2 Gépi kaszálás ha 179,607 55,829 123,778 - 

3 Cserjeirtás ha 47,855 9,235 3,6 35,02 

4 
Kézi iszapolás 

m 13 840 6 910 - 7 290 

5 m3 11 761 10 748 - 1 013 

6 
Gépi iszapolás 

m 44 530 30 470 14 060 - 

7 m3 47 146 40 299 6 847 - 

 

 

2012. évben gépi munkavégzésre, kaszálásra a források lecsökkenése miatt csak a 

legszükségesebb esetben került sor az alábbi táblázat szerint: 
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Sorszám Megnevezés 
Hossz [m] 

Megjegyzés 
teljes kaszált % 

1 
Pazonyi VII/1. sz. 

mellékág 
12800 8500 66,4 

 

2 VI. sz. főfolyás 18780 18780 100,0 

k
ö
te

le
ző

 f
en

n
ta

rt
á
s 3 VI/1. sz. mellékág 10800 10800 100,0 

4 
Farkassűrű IV/2. sz. 

mellékág 
14200 14200 100,0 

5 IV/2-1.sz. oldalág 4100 4100 100,0 

6 Ménestisztási szivárgó 2220 2220 100,0 

7 Jánossárai szivárgó 5300 5300 100,0 

8 IV/5. sz. mellékág 5600 5600 100,0 

9 
Létai-Pócspetri IV/3-1. 

sz. oldalág 
15920 15920 100,0 

10 Kovásztai szivárgó 900 900 100,0  

11 
Pazony-Kemecsei 

különfolyás 
8000 2500 31,25 

 

12 Bogáti IV/4. sz. mellékág 15840 6700 42,3  

13 Becréti szivárgó 5070 3500 69,0  

14 Cseréstói szivárgó 6350 3500 55,1  

 Hossz összesen: 125 880 102 520 81,4  

 

 

Benőttség a teljes belvízvédelmi szakaszon 

 

Összes 

kaszálandó 

hossz  

Tiszta csatorna  
Részben benőtt 

csatorna  

Teljesen benőtt 

csatorna  Megjegyzés 

km km % km % km % 

862,64 270,089 31 190,910 22 401,641 47 2011 

862,64 453,75 53 258,53 30 150,36 17 2012 

 javulás 22 javulás 8 javulás 30  

 

A munkák időbeli ütemezésének köszönhetően a teljesen benőtt szakaszok nagyságrendileg 

csökkentek, így a vízszállító képesség a társulat kezelésében, üzemeltetésében biztosított.  

A részben benőtt csatorna szakasza csökkent, a tisztított csatorna szakasz nőtt. 

A kaszálási munkák megkezdését elsősorban a frekventált szakaszokra (belterületi szakaszok) 

összpontosítottuk kiemelt jelentőségük miatt. A burkolt szakaszokon és a belterületeken a 

benőttség megszüntetése vagy csökkentése komoly nehézségekbe ütközik, a munkagéppel 

történő megközelíthetőség hiánya miatt. Ezeken a szakaszokon kizárólag kézi erővel tudtunk 

munkát végezni. 

 

2012. évben a rekonstrukciós, fenntartási munkák során elvégzett iszapolási (gépi, kézi) 

munkák: 
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Sorszám Csatorna megnevezése 

Kiiszapolt 

csatornahossz 

[km] 

Kitermelt 

iszapmennyiség 

[m3] 

 Gépi iszapolás:   

1 Kisszék-Hosszúháti szivárgó 0,72 432 

2 Csattói szivárgó 1,94 970 

3 IX/1, sz, mellékág 1,9 800 

4 VI/1. sz. mellékág 0,49 245 

5 Sényői (VI. sz.) főfolyás 4,05 2 000 

6 Farkassűrű (IV/2. sz.) főfolyás 2,56 1 200 

7 IV/2-1. sz. mellékág 2,4 1 200 

8 Hadházi VIII/7-2. sz. oldalág 9,75 20 644 

9 Kemecse-Turai szivárgó 5,54 6 958 

10 Hintófarki szivárgó 3,73 4 977 

11 Napkori VII/2. sz. mellékág 11,45 7 720 

 összesen: 44,53 47 146 

 Kézi iszapolás:   

1 Hadházi VIII/7-2. sz. oldalág 4,39 7 318 

2 Kemecse-Turai szivárgó 1,36 2 636 

3 Hintófarki szivárgó 0,22 350 

4 Napkori VII/2. sz. mellékág 0,94 444 

5 Katona-féle szivárgó 0,48 48 

6 VII/5. számú mellékág 3,10 390 

7 VII/3-3.sz.oldalág 0,80 252 

8 Lórántházi III/2. sz. mellékág 0,90 210 

9 VII/7. sz. mellékág 0,15 23 

10 Csattói szivárgó 0,60 40 

11 Besenyődi IV/1. sz. mellékág 0,40 30 

12 Baktatói III/3. sz. mellékág 0,50 20 

 összesen: 13,84 11 761 

 iszapolás mindösszesen: 58,37 58 907 

A Nyírségi Vgt.  működési területén a rekonstrukciós és fenntartási feladatok magas 

szintű elvégzésének eredményeként, illetve a nagy létszámú területi jelenlét által 

biztosított a belvízelvezető csatornák jó karbantartottsági állapota. 

7.Egyéb feladatok 

 Lakossági bejelentések kivizsgálása 

 A Társulat érdekeltségi területén földtulajdonnal, földhasználattal rendelkezők részére 

az érdekeltekkel (magánszemélyek, közületek) történő folyamatos kapcsolattartás, a 

földhivatali adatok kezelése. 

 A Társulat működési területén tervezett és végzett kivitelezői munkák tervegyeztetése, 

illetve a kivitelezés során felmerült szakfelügyelet biztosítása. 

 Például: M3 autópálya építésének folytatása a megye területén 
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   Települések optikai hálózattal való ellátása 

   Települések belterületi vízrendezése 

   Települések szennyvízhálózatának folyamatos kiépítése 

 

 

8. 2013. évi közcélú feladatok meghatározása, végzése 
A 2013. évet a 2012. évről áthúzódó fenntartási, szivattyútelep felújítási, és rekonstrukciós 

munkákkal indítottuk. 

8.1 2013. évi ÚMVP rekonstrukciók 

 

Csatorna neve 
Szakasz hossza  

(m) 
Munkavégzés Település 

Hadházi VIII/7-2.számú 

oldalág 

 

14 140 meder felújítás Újfehértó, Téglás 

 

A 2012. évi beruházási ütemben a Hadházi VIII/7-2 számú oldalág rekonstrukciójának 85%-

át elvégeztük. A kézi iszapolási, depóniarendezési munkafolyamatok egy részét az időjárási 

tényezők, valamint forráshiány miatt 2013. március 31-ei határidővel végeztük el. Így a 

három éves beruházás kivitelezési munkái lezárultak. Helyszíni ellenőrzés, végelszámolás 

leadása folyamatban van.  

 

8.2  2013. évi fenntartási munkák  

2012. évről áthúzódó saját és az újberegi fenntartási munkákat az időjárás függvényében 

végeztük el. A befejezési határidő mindkét esetben 2013. március 31. A munkák határidőre 

elkészültek. 

 

8.3. Belvízátemelő szivattyútelep felújítása 

A felújítási munka keretében a Zsadányi szivattyútelep külső homlokzatának helyreállítása, a 

korrodálódott ablakok cseréje valamint a szivattyú átvizsgálása, felújítása történt meg, a telep 

biztonságos ,működtetése tett szükségessé. a felújítás költsége: 5 450 e Ft. A felújítás a BM 

finanszírozásával valósult meg. 

 

Kemecse-Zsadány szivattyútelep külső felújítási munkák, ablakcsere 
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További feladtok: 

 Kótaj-Kovászta szivattyútelepen továbbra is szükséges az áram betápláló fölkábel 

mielőbbi kiváltása 

 Kemecse-Szőlőalja szivattyútelepen a szivattyút meghajtó Csepel diesel motor felújítása 

nem tűr halasztást, valamint a torkolati elzáró műtárgy komplett felújítása szükséges. 

 Demecser-Rókakút szivattyútelepen esedékessé vált a 2 db KCK 700 szivattyú 8000 

üzemóránkénti kötelező szemléje és amennyiben szükséges javítsa, felújítása 

 

8.4.  2013. évi országos közmunkaprogram  

 

2012. december 17-ig benyújtottuk a 2013.évi országos közfoglalkoztatáshoz a kérelmünket a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatala Munkaügyi Központjához. A kérelemben 

600 fő átlaglétszámot terveztünk.  

Kérelmünket többször kellett módosítani és végül 2013. március 1-től sikerült közel 300 fő 

közfoglalkoztatottat munkába állítani, 37 településen 8 órás munkaidőben.  

Minisztériumi utasítás szerint a tavalyi átlaglétszám felét engedélyezték 2013. június 30-ig. 

 

Szakmai célunk a közfoglalkoztatással a belvízcsatornák karbantartása, cserjeirtás és gaz-és 

nádkaszálás, műtárgyak karbantartása, üzemeltetése, ezzel növelve a mezőgazdasági termelők 

biztonságát, termelési eredményeik növelését, csökkentve a belvízzel veszélyeztetett területek 

nagyságát. A mederben keletkezett vízfolyási akadályok eltávolításával javítani a belvizek 

levezetését, csökkenteni a vízkárokat.  

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében, üzemeltetésében lévő belvízelvezető 

csatornák állapota évközben az időjárás változásával együtt változik. 

A téli félévben a hó és jégkárok következtében jelentős meder és műtárgyromlás történik. 

A nyári félévben a növényzet a nedves környezet miatt túlburjánzik, mely gátolja a nyári 

káros vizek hatékony levezetését. 

Szükséges az év közbeni rendszeres karbantartás, kaszálás, cserje irtás, a burkolatok, 

műtárgyak, átereszek tisztítása, javítása.  

A közmunkások számára biztosítjuk a munka elvégzéséhez szükséges munkaeszközöket, 

szerszámokat (kasza, fejsze, villa, lapát, stb.). A szakképzettséggel rendelkezők számára  

motoros fűkaszát és fűrészt biztosítunk a munkák hatékonyságának növelése érdekében. 

Tervezzük a közfoglalkoztatás keretében egy egységes normarendszer kidolgozását a munkák 

hatékonyabb elvégzése érdekében. 

 

Fontos a program megvalósítása során a közmunkások folyamatos ellenőrzése (munka 

kiadása, munka átvétele, létszám ellenőrzés, munka- és balesetvédelmi előírások betartásának 

ellenőrzése stb.) Az ellenőrzést, szállítást a Társulat saját tehergépjárműveivel, illetve a 

foglalkoztatottak (csoportvezetők) saját járműveinek használatával biztosítjuk. 

 

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához elengedhetetlen a közfoglalkoztatás keretében 

foglalkoztatott emberek képzése, hogy értékteremtő munkát tudjanak végezni az állami 

tulajdonban lévő csatornákon, szivattyútelepeken, valamint a későbbiekben a munka világába 

a megszerzett ismeretekkel könnyebben tudjanak bekapcsolódni.  
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Biri, VII/5.sz. mellékág 

 

  
                    Balkány, Czibaki szivárgó                           Újfehértó, Téglási VIII/7.sz. mellékág 

8.5. 2013. évi belvízvédekezés 

 
A 2013. első negyedévében kialakult kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a 

belvízcsatornákban jelentős mértékben megnövekedtek a belvízszintek, ezért 2013. március 

22. 0600–tól II.fokú belvízvédelmi készültséget rendeltünk el, ami azt jelentette, hogy 

naponta 12 órás munkarendben hétvégén is üzemeltettük a szivattyútelepeket.  

Jelentős problémákat okozott a március 15-én kialakult országos áramkimaradás a 

kedvezőtlen időjárás miatt. (hó, szél) A Kemecse-Zsadányi szivattyútelepre a belvízi 

elöntések miatt szükségessé vált mobil szivattyút kitelepíteni valamint 24 órás munkarendet 

elrendelni. 

 

Mobil szivattyúzás, Kemecse-Zsadány  Belvíz átemelése, Kemecse-Szőlőalja 
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Kemecse Város belterületén több tulajdonos pincéjében megjelent a víz és a Polgármester 

Úrral egyeztetve a Kemecse-Halastói szivattyútelepen is elrendeltük a 24 órás szivattyúzást. 

Lakossági bejelentések érkeztek belvízi elöntésekről Nyírderzs, Nyíregyháza-Oros, Újfehértó, 

Pócspetri településekről.  

A bejelentéseket minden esetben azonnal kivizsgáltuk és a szükséges lépéseket 

megtettük, a megoldási lehetőségeket felterjesztettük a Vízügyi Igazgatósághoz. Az 

Igazgatóság a bejelentéseket véleményezte és továbbította az Országos Vízügyi 

Főigazgatósághoz ( OVF). 

 

Jelentős problémákat okozott a belvíz Újfehértó településen, ahol a Hadházi VIII/7-2.sz. 

oldalág több szakaszán rézsűsúvadás alakult ki. A probléma megoldására tervet készítettünk 

és felterjesztettük, de az OVF a tervet nem támogatta, elutasította arra hivatkozva, hogy a 

belvízi védekezést nem akadályozza a kialakult helyzet. 

 

A védekezés költségeit a társulat előfinanszírozta, a védekezés elszámolására és a költségek 

kifizetésére a szerződések előkészítés alatt állnak. 

A Kótaj-Kovászta, Nagyhalász-Mága, Kemecse-Halastó, Kemecse-Szőlőalja, Kemecse-

Zsadány és a Demecser-Rókakút szivattyútelepek kerültek beindításra a belvízvédekezés ideje 

alatt. Összességében a szivattyútelepek 1.152 üzemóra alatt 2.688,25 m3 belvizet emeltek át a 

befogadóba. 

 

 

8.6.  Fenntartási feladatok 

A belvízelvezető csatornák fenntartási feladatainak 60%-a elvégezhető a közfoglalkoztatási 

program keretében. Egyéb fenntartási munkákkal viszont továbbra is tervezni kell így az 

AVOP, UMVP pályázatokkal elnyert és megvalósított beruházásokhoz 2013. évre előírt 

kötelező fenntartási munkákkal: 

 

 

 

 

 

2013. évre tervezett kötelező fenntartási munkák és költségei 

  

Mű megnevezése 
Érintett szakasz Elvégzendő munkák Költsége 

kezdete vége megnevezése eFt 

Farkassűrű (IV/2. sz.) 

mellékág 
0+000 14+200 

cserjeírtás, 

nádkaszálás, 

gazkaszálás sík és 

rézsűs felületen 

géppel 

21 000 

IV/2-1. sz. oldalág 0+000 4+100 

Ménestisztási szivárgó 0+000 2+220 

Jánossárai szivárgó 0+000 5+300 

Létai-Pócspetri (IV/3-1. sz.) 

o.ág 
0+000 15+920 

IV/5. sz. mellékág 0+000 5+600 

Kemecse-Turai szivárgó 0+000 6+900 

Napkori (VII/2. sz.) 

mellékág 
0+000 12+390 

Hintófarki szivárgó 0+000 3+950 

Hadházi (VIII/7-2. sz.) 

oldalág 
0+000 14+140 
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A rendelkezésre álló kézi munkaerő mellett az alábbi - elsősorban gépi munkavégzési - igényt 

mérte fel a Nyírségi Vgt. a 2012. és 2013. évi lakossági, önkormányzati bejelentések alapján:  

 

 

 

2013. évre tervezett egyéb fenntartási munkák és költségei 

Mű megnevezése 
Érintett szakasz Elvégzendő munkák Költsége 

kezdete vége megnevezése  eFt 

Pazonyi (VII/1. sz.) 

mellékág 
0+000 12+800 

cserjeírtás, nádkaszálás, 

gazkaszálás sík és 

rézsűs felületen géppel, 

gépi iszapolás, depónia 

rendezés, járóút építés 

59 000 

Sényői (VI. sz.) főfolyás 0+000 18+780 

VI/1. sz. mellékág 0+000 10+800 

VIII/5. sz. mellékág 0+000 1+600 

Dezseffy szivárgó 0+000 1+700 

Téglási (VIII/7. sz.) 

mellékág 
0+000 13+230 

Kovásztai szivárgó 0+000 0+900 

Pazony-Kemecsei 

különfolyás 
0+000 8+000 

Balkányi (VII/3. sz.) 

mellékág 
0+000 29+850 

Cseréstói szivárgó 0+000 6+350 

Besenyődi (IV/1. sz.) 

mellékág 
0+000 20+000 

Kárestói (IV/1-1. sz.) 

oldalág 
0+000 7+850 

Bogáti (IV/4. sz.) mellékág 0+000 15+840 

Lórántházi (III/2. sz.) 

mellékág 
0+000 18+000 

IX/2. sz. mellékág 0+000 3+920 

VII/5. sz. mellékág 0+000 3+000 

VIII/3. sz. mellékág 0+000 7+440 

Asszonylaposi szivárgó 0+000 3+300 

Nyulastói szivárgó 0+000 1+250 

Nádastói szivárgó 0+000 1+880 

Kisszék-Hosszúháti 

szivárgó 
0+000 0+700 

  1+700 4+050 

IX/1. sz. mellékág 0+000 1+900 

V. sz. főfolyás 0+000 5+680 

 

 

 

A 2013.  évi tervezett feladat és forrás igény összefoglaló táblázat 

 
Munkanem megnevezése Támogatás      Önerő 
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( eFt) mértéke 

( e Ft) 

Rekonstrukció 2013. évi üteme 20 000 6 000 

Közmunkaprogram 132 738 4 500 

AVOP, UMVP kötelező fenntartás  21 000 

Egyéb fenntartási feladatok   59 000 

Összesen:  152 738 90 500 

 

9. Jogszabályi környezet 

9.1 Társulatok hatályos jogszabály szerinti feladatai 

 

A társulat közfeladatként a Vgtv 35.§(1) bekezdése szerint helyi vízrendezési és 

vízkárelhárítási feladatokat lát el működési területén a társulat tagjainak közös érdekeit 

szolgálva.  
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatnál a közcélú vizekkel és vízkár-elhárítási 

létesítményekkel kapcsolatosan az alábbiakban felsorolt fenntartási munkák végezzük el:  

- legalább kétszeri gaztalanítás,  

a./ sík területen  kézzel és géppel, 

b./ rézsűs felületen kézzel és géppel.  

- nádkaszálás, 

- cserje irtás,  

- feliszapolódás eltávolítása, szárazon, víz alól, 

- depónia rendezés,  

- járóút kialakítás,  

- műtárgykarbantartás,  

- műszaki tervezés,  

- műszaki ellenőrzés. 

 

 

9.2 Társulatokat érintő törvényi változások 

 

Az állam a mezőgazdasági célú helyi vízgazdálkodási feladatokat a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) alapján a vízitársulatok útján látja el. 

A forgalomképes közcélú vizilétesítmények fenntartási, üzemeltetési forrása - a 2009 évi 

CXLIV törvény módosítása szerint-  a tagok társulati hozzájárulás fizetési 

kötelezettségének eltörlésével, a 2011. 01.01.-től megszűnt. 

A 2011. évi költségvetési törvény 4,6 milliárd forintot irányzott elő a társulatok által korábban 

beszedett tagi hozzájárulás kiváltására (állami hozzájárulás ) 3,5 milliárd forint kerülhetett 

felhasználásra. 

2012. évben a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása a  Vidékfejlesztési Minisztérium 

elvi irányításával, a vízkár-elhárítási feladatok a Belügyminisztérium  szakmai irányításával 

valósulnak meg. 

2013. évben új Nemzeti Vízstratégia készül, amely 2013. 07.01-től lép terv szerint életbe, 

átalakítva az eddigi területi vízgazdálkodási rendszert. 
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10. Kapcsolatok 
 

A Nyíri belvízrendszer teljes területén a főművek kezelését a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság végzi. Kapcsolatunk a Vízügyi Igazgatósággal jónak minősíthető.  

A Társulatok szakmai felügyeletét a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok látják el. 

Jelentős partnereink a települési önkormányzatok, mezőgazdasági termelők.  

A kapcsolattartás nemcsak hivatalos eseményekre (műszaki átadás) korlátozódik, hanem a 

napi kapcsolattartásra, felmerülő igényekre, kérdésekre.  

 

10.1 Tájékoztatás 

 

 Érdekeltek tájékoztatása – a www.nyirviz.hu honlapot folyamatosan aktualizáljuk 

 A megyei írott, ill. elektronikus sajtóban, különféle kiadványokban, hírlevelekben 

folyamatosan adunk tájékoztatást Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat munkáiról.  

 

10.2 Hasznos oldalak az Interneten: 

 

Társulati Információs Rendszer: www.tir.hu 

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: www.nyirviz.hu 

Magyar Hidrológiai Társaság: www.mht.mtesz.hu 

Vidékfejlesztési Minisztérium: www.vm.gov.hu 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: www.fetikovizig.hu 

Országos Meteorológiai Szolgálat: www.met.hu 

Nyíregyháza környéke időjárás: www.nyiregymet.hu  

Időjárási adatok és előrejelzések: www.idokep.hu 

 

 11. Összefoglaló 
 

2012. évben a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működési területén jelentős értéket 

teremtett.  

-    A közcélú belvízelvezető csatornák állapota, karbantartottsága elérte a 80 % -os szintet. 

-    A vizi létesítméyek vízelvezető képessége jónak minősíthető.  

- A társulat által működtetett szivattyútelepek felújított állapotba kerültek. Üzemeltetésük 

szabályzatnak, előírásoknak megfelelő.  

-  A területen végzett fogalakoztatással értékteremtő munkavégzés valósult meg közel hatszáz 

munkanélküli számára, lehetőséget teremtve a munka világába való visszavezetéshez. 

- A társulat tevékenységéről pozitív visszajelzések érkeztek, az adott településen történő 

intenzív jelenléttel párhuzamosan javult az együttműködés az  Önkormányzatokkal.  

 

2013. évben Társulatunk az előző év pozitív tapasztalatai alapján 600 fős átlaglétszámú 

közfoglalkoztatást tervezett, mivel ez a létszám biztosítja a 2012. évben elért eredmények 

folyamatos fenntarthatóságát. A Belügyminisztérium 2013-évre 300 fő 4 hónapos 

foglalkoztatását támogatta, melynek befejezési határideje: 2013. június 30-a. A vegetáció 

ezután a határidő után sem áll meg, a tervezett fenntartási feladatok mennyisége is ezt tükrözi.  

Szakmai célunk a közcélú területi vízgazdálkodási feladatok magas szintű ellátása és a 

közfoglalkoztatási programban való részvétel magasabb létszámmal, lehetőség szerint egész 

éves időtartamban 

http://www.nyirviz.hu/
http://www.tir.hu/
http://www.nyirviz.hu/
http://www.mht.mtesz.hu/
http://www.vm.gov.hu/
http://www.fetikovizig.hu/
http://www.met.hu/
http://www.nyiregymet.hu/
http://www.idokep.hu/
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A belvízelvezető csatornák folyamatos fenntartási tevékenységet, folyamatos területi 

jelenlétet igényelnek, melynek elvégzésére a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat szakemberei, 

gépparkja, dolgozói a leghatékonyabb munkaszervezet.  

 

 

 

Nyíregyháza, 2013. április 19. 

 

 

 

        Offenbächerné Imre Gabriella 

                    Igazgató 

 


