
 

 
BESZÁMOLÓ 

 

A NYÍRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

2013. ÁPRILIS 26 – TÓL – 2014. MÁJUS 22-IG 

 

 

 

2013. évben a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat által elvégzett közcélú feladatok 

ellátásának ismertetése: 

 

Közcélú feladatellátás: 

- Szivattyútelepek üzemeltetése  

- UMVP csatornarekonstrukció 

- Fenntartási tevékenység:  

- AVOP/UMVP beruházások kötelező fenntartási munkái 

- Saját forrásból végzett egyéb fenntartási munkák 

- Közfoglalkoztatás 

- Egyéb vízgazdálkodási feladat ellátás  

1. Szivattyútelepi üzemeltetés 

A Nyírségi Vgt. üzemeltetésében lévő szivattyútelepek 2013. évi üzemeltetési költségére a 

Belügyminisztérium 11 596 e Ft költségkeretet fogadott el, amelyre támogatási szerződést 

kötöttünk. A szivattyútelepek külső és belső állagmegóvási munkáit közfoglalkoztatottak 

segítségével végeztük. 

       

A Társulat rendelkezett a szivattyútelepek üzemeltetésére alkalmas szivattyútelepi gépész 

létszámmal, így a normál üzemeléssel, belvízvédekezéssel, szivattyúzással kapcsolatos 

munkákat a Társulat dolgozói végezték, valamint a napi vízmérce olvasás és a 

szivattyútelepre ráfolyó csatornák és a csatorna melletti területek ellenőrzését is ellátták. 

A biztonságos üzemelés érdekében a szivattyúk kenéséhez szükséges zsírok és motorolajok 

beszerzése folyamatosan történt. 

 

A védekezés teljes időszakában (2013. március 22. – 2013. április 16.) az átvett 

szivattyútelepek közül 6 db szivattyútelep üzemelt, melyek az alábbiak: 

 

 Kótaj-Kovászta,  

 Nagyhalász-Mága,  

 Kemecse-Halastó,  

 Kemecse-Szőlőalja,  

 Kemecse-Zsadány,  

 Demecser-Rókakút. 

 

A szivattyúzás mellett jelentős szerepe volt az uszadékfogó rácsok, gerebek tisztításának, a 

rávezető csatornákon lévő műtárgyak (átereszek, bujtató) tisztításnak, mivel a nagy 

vízráfolyás következtében megnövekedett a víz által szállított uszadék mennyisége. 

A Kemecse-Zsadány szivattyútelepen az áramszolgáltatás szüneteltetése miatt kitelepítésre, 

beüzemelésre került 1 db PAJTÁS mobil szivattyú. 

 

A belvízvédekezést követő időszakban a szivattyútelepi gépészek szükség szerinti 

szivattyúzással biztosították a vízszinteket a szivattyútelepre rávezető csatornákon, 

kaszálással tartották rendben a szivattyútelepet és annak környezetét, az állagmegóvás 
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érdekében folyamatosan végeztük el az épületen, műtárgyakon, kerítéseken, stb. a javító, 

megelőző munkákat. 

Az év második felében a száraz időjárásnak köszönhetően minimális szükség volt a 

szivattyútelepek üzemeltetésére, a rávezető csatornák kedvező vízállásának köszönhetően. 

 

2013-as évben sor került a Kemecse-Zsadányi szivattyútelepen a szivattyú részleges 

felújítására, az épület külső homlokzatának rendbetételére és a régi ablaktáblák cseréjére. 

 

 

     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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Kemecse-Zsadány szivattyútelep külső felújítási munkák, ablakcsere 

A felújítás költsége: 5 450 e Ft. A felújítás a BM finanszírozásával valósult meg. 

 

 

  
 

 

Belvízvédekezési, szivattyútelep üzemeltetési tapasztalatok 
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 2013. évben II. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. (2013.március 22-április 

16.)  A szivattyútelepek 1152 üzemórát működtek a belvízvédekezés ideje alatt. Átemelt 

vízmennyiség 2688 m3 volt. A védekezést nehezítette, hogy a csapadékos időszak több napos 

áramkimaradással párosult.  

 

Az előző évek műtárgy-karbantartási munkáinak köszönhetően a védműveink karbantartottak, 

a befogadó csatornák megfelelő szintű állapotának fenntartása viszont komoly anyagi 

megterhelést jelent. A műtárgyak felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy azok jelenleg 

működőképesek. 

 

A belvízvédelmi rendszerben az idén elvégzett munkák alapján elmondhatjuk, hogy a ránk 

bízott feladatokat az anyagi lehetőségeket figyelembe véve elvégeztük. A belvizes időszak 

alatt a vízilétesítményeken (csatornákon, szivattyútelepeken) bekövetkezett állagromlást, 

rézsű-súvadásokat, elfajulásokat a Vízügyi Igazgatóság felé a problémák észlelésekor azonnal 

jelentettük. A belvízvédekezést kizárólagos állami tulajdonban lévő műveken végeztünk, 

amely forráshiány miatt kizárólag szivattyútelepekre korlátozódott. A belvízvédekezés 

költségét a Nyírségi Vgt. előfinanszírozta, a mai napig a felmerült költségek részbeni, előleg 

formában történt kifizetésként teljesítette az Állam. 

 

A szivattyútelepek állagának megóvása, az időszakos karbantartási felújítási 

munkálatok, nagyjavítások  elvégzése aktuális feladat, melyre az éves üzemeltetési keret 

összege nem biztosít fedezetet: 

 Demecser-Rókakút, szivattyúk felújítása, nagyjavítása 

 Kemecse-Szőlőalja, meghajtó Csepel diesel motor felújítása vagy cseréje és torkolati 

elzáró műtárgy felújítása 

 Kék-Cseréstó szivattyú állapotfelmérése 

 Kótaj-Kovásztai szivattyútelepen: Nem tűr halasztást a szivattyútelep áram 

betápláló kábelének kiváltása, ez a probléma évek óta okoz gondot az 

üzemeltetésben. A 2013-as évben a belvízvédekezés időszakában újra történt 

meghibásodás, melyet csak ideiglenesen sikerült elhárítani! Végleges megoldást a 

meglévő földkábel cseréje vagy légkábellel történő kiváltása jelent (ehhez az E-on Zrt. 

hálózatfejlesztésére van szükség). A szivattyú állapotfelmérése is aktuális feladat. 

 Szivattyútelepi gépészek képzése, 

A Szivattyútelepek 2013. évi üzemeltetésére 2013. október 30-án aláírt szerződés szerint 

11 569 e Ft állt rendelkezésre, amely nem teszi lehetővé a hét darab szivattyútelep 

biztonságos üzemeltetését. A javítási, karbantartási költségek, anyag költségek, 

uszadékszállítási költségek, egyéb járulékos költségek illetve a társulati 20% -os általános 

költség 100 %-os megtérítése nem biztosított. 

 

2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elvégzett rekonstrukció 

 

– Befejezésre került a három éves ütemtervű 58.9 km csatorna rekonstrukció  

– A beruházás nettó összege: 270 millió Ft ( EU támogatás : 180 millió Ft)  

– A beruházás értéke 2013.12.31-én aktiválásra került. 

– A kivitelezés időtartama: 2011.03.21. - 2013.03.31. 

– Felújított csatornák 

Hintófarki szivárgó 

Kemecse-Turai szivárgó 

Napkori VII/2. sz. mellékág 

Hadházi VIII/7-2. sz. oldalág 

Létai-Pócspetri  

IV/5. mellékág 
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Európai Uniós forrásbevonással felújított belvízelvezető csatornák a Nyírségi Vgt 

területén 2006-2013. évben:  

 

AVOP 2006-2007  Szelvényszám (….  tól-…..ig) 42,38 km 

Pazonyi (VII/ 1. sz. ) mellékág 0+000 12+800 

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

VI/1. sz. mellékág 0+000 10+800  

UMVP I. ( 2009.) Szelvényszám (….  tól-…..ig) 25,82  km 

Farkassűrű (IV/2. sz.) mellékág 0+000 14+200  

IV/2-1. sz. oldalág 0+000 4+100  

Ménestisztási szivárgó 0+000 2+220  

Jánossárai szivárgó 0+000 5+300  

 

UMVP II.  

(2011-2013)  

Szelvényszám (….  tól-…..ig) 

 58,90 km 

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  
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Hadházi (VIII/7-2. sz.) oldalág  0+000  14+140  

Mindösszesen: 127,10 km 

3. Fenntartási feladatellátás 

 

3.1. AVOP/UMVP beruházások kötelező fenntartási munkái 

Az előző években beruházással érintett csatornaszakaszok kötelező éves fenntartási munkáit 

saját munkagépekkel, saját dolgozók bevonásával végeztük az alábbi csatornákon ( 84,72 km)  

 

 

 

 

Sorszám Megnevezés 
Hossz [m] 

Megjegyzés 
teljes kaszált % 

1 Farkassűrű IV/2. sz. mellékág 14200 14200 100,0 

k
ö

te
le

ző
 f

en
n

ta
rt

ás
 

2 IV/2-1.sz. oldalág 4100 4100 100,0 

3 Ménestisztási szivárgó 2220 2220 100,0 

4 Jánossárai szivárgó 5300 5300 100,0 

5 IV/5. sz. mellékág 5600 5600 100,0 

6 
Létai-Pócspetri IV/3-1. sz. 

oldalág 
15920 15920 100,0 

7 Hintófarki szivárgó 3950 3950 100,0 

8 Kemecse-Turai szivárgó 6900 6900 100,0 

9 Napkori (VII/2.sz.) mellékág 12390 12390 100,0 

10 
Hadházi (VIII/7-2.sz.) 

olfdalág 
14140 14140 100,0 

 Hossz összesen: 84 720 84 720  20 592 e Ft 

 

 

3.2.  Saját forrásból végzett egyéb fenntartási munkák 

 

2013. évre küldöttgyűlés által elfogadott fenntartási munkák – saját forrásból elvégzett 

fenntartási munkák 
 

 

Érintett szakasz  

kezdete  vége  

Pazonyi (VII/1. sz.) mellékág  0+000 12+800 

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 
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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 

Saját forrás hiánya miatt a küldöttgyűlés által elfogadott fenntartási terv 47% -át végezte el a 

Társulat. 

 3.3. Közfoglalkoztatás  

A közcélú feladatellátás, a belvízelvezető csatornák fenntartási feladatainak elvégzése jelentős 

mértékben egészült ki a közfoglalkoztatási program lehetőségével. 

 

2013. évben a közfoglalkoztatási program két ütemben valósult meg:  

 

- 2013. március 1-én 37 településen 297 fő állt munkába az Országos Közfoglalkoztatási 

Program keretében a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működési területén. A program 4 

hónapos foglalkoztatást biztosított, 2013. június 30-án fejeződött be.  A közfoglalkoztatás 

keretében elsősorban cserjeirtást, kézi fű és gazkaszálást, nád és sáskaszálást, kézi iszapolást, 

műtárgyak karbantartását, burkolatok javítását végezték a dolgozók. 

- 2013. november 1-én a Belügyminisztérium újabb programot (2013-2014. évi téli-tavaszi 

közfoglalkoztatás) hirdetett meg a Vízitársulatok számára, amelynek során 34 település 

bevonásával 294 fő végezte a karbantartási, fenntartási munkálatokat. 

A programhoz kapcsolódóan a következő képzéseken vettek részt a közfoglalkoztatottak:  

Motorfűrész kezelő (10 fő)  

Kisgépkezelő képzés (35 fő) 

Gát-és csatornaőri képzés (13 fő) 

 

    
 

Biri, VII/5.sz. mellékág előtte és utána 
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Balkány, VII/3-3.sz. oldalág előtte és utána 

 

 

Közfoglalkoztatási tapasztalatok 

 

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

sáskaszálást, kézi iszapolást, műtárgyak karbantartását, burkolatok javítását végeztek el . 

 

A munkavégzés eredményességét a szervezési, irányítási feladatok összehangoltsága, a 

rendszeres ellenőrzés biztosította. 

A program kapcsán túlnyomó részben hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztattunk. 

A munkavégzést munkaruhával, munkavédelmi eszközökkel, megfelelő minőségű 

szerszámokkal tettük hatékonyabbá.  

 

A területi vízgazdálkodás jelenlegi állami finanszírozási gyakorlata mellett a 

közfoglalkoztatással kapcsolatos tapasztalataink pozitívak, a jelentős adminisztrációs, 

szervezési és irányítási feladatok ellenére is.  

A program elindulása után a havi elszámolások és a költség megtérítések folyamatosak. Az 

eddigi tapasztalatokat a Munkaügyi Hivatallal is folyamatosan megosztjuk, a konzultációk 

eredményeképpen az előleg rendelkezésre bocsátásában, az elszámolások, ellenőrzések 

elvégzésében is együttműködésre lehet számítani a Hivatal részéről is. A Vgt. a program által 

növelni tudja területi jelenlétét, javul a kapcsolattartás az Önkormányzatokkal, a működési 

területen élőkkel, gazdálkodókkal. A belvízelvezető csatornák állapotát, a területen jelentkező 

vízgazdálkodási problémákat, feladatokat alaposabban fel tudjuk mérni, és a megoldásokat 

megkeresni. 

4.  A Nyírségi VGT 2013. évi közcélú feladatellátáshoz kapcsolódó támogatási 

szerződések összesítése: 

 
Sorszám: Megnevezés 2012 2013 

1. Országos Közfoglalkoztatási Program (BM) 760 767 132 000 

1. Országos Közfoglalkoztatási Program (BM)  48 000 

2. UMVP Öntözés, meliorációs támogatás adott évi megvalósítása 161 773 9 898 

4. 
EU támogatású pályázattal elnyert beruházás 2012. évre vállalt 

önerő biztosítás  
48532 4 243 

3. 
Eu pályázattal elnyert és megvalósított beruházások fenntartási 

forrása 
24 302 20 592 

4. Szivattyútelep üzemeltetés 17 509 11596 
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5. 
Egyéb fenntartási munkák költségeinek forrásbiztosítása saját 

működési területen 
36 064 0 

6. 
Egyéb fenntartási munkák költségeinek forrásbiztosítása 

Újberegi VGT működési területén 
11 642 0 

7. Belvízátemelő szivattyútelep felújítás ( áthúzódó  támogatás) 5 450 0 

8. Belvízvédekezés  13 258 

 Összesen: 1 066 039 239 587 

 

5. Közcélú területi vízgazdálkodási feladatellátás eredményei 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, és iszaptalanítást végeztünk.  

 

 

Kaszálás helye 

Összes 

hossz 

(km) 

 

Csatorna 

csoport 

 

 

Iszapolt 

hossz (km) 

 

2012 

 

 

 

Iszapolt 

hossz (km) 

 

2013 

 

 

 

Kaszáltság 

(%) 

 

2012 

 

 

 

Kaszáltság (%) 

 

2013 

 

Fenék 236,345 
Állami saját 

tőkés 
22,53 5,300 80 63 

Rézsű 236,345  -  80 63 

Járóút 236,345  -  80 63 

Fenék 274,340 
Állami 

egyéb 
34,94 37,393 81 69 

Rézsű 274,340  -  81 69 

Járóút 274,340  -  81 69 

Fenék 24,908 
Egyéb 

csatornák 
0,9 0,000 84 59 

Rézsű 24,908    84 59 

Járóút 24,908    84 59 

 

 

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 

862,64 351,98 40,8 183,61 21 327,05 38 2013 

 

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. 

 

Az elért eredmények előző évhez képest romlás mutatnak mind a kaszáltság, mind iszapoltság 

tekintetében, ennek oka az, hogy a 2012. évi közfoglalkoztatási program kiemelkedő 
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eredményét (a magas létszám, hosszú távú foglalkoztatás) 2013. évi csökkentett 

lehetőségeivel (fele létszám, 1/3- időtartamú foglalkoztatás) nem tudta a Társulat elérni, 

szinten tartani.  

7. Egyéb feladatok 

 Lakossági bejelentések kivizsgálása 

 A Társulat érdekeltségi területén földtulajdonnal, földhasználattal rendelkezők részére 

az érdekeltekkel (magánszemélyek, közületek) történő folyamatos kapcsolattartás 

 A Társulat működési területén tervezett és végzett kivitelezői munkák tervegyeztetése, 

illetve a kivitelezés során felmerült szakfelügyelet biztosítása. 

 

 

 

 

Területi vízgazdálkodási feladatok ellátásának általános tapasztalatai:  

 

A területi vízgazdálkodási feladatellátásra 2011. év 01.01-től az állami finanszírozás, az 

állami szabályozás termeti meg a feltételeket. A Társulat az Eu-s forrással megvalósított 

belvízelvezető csatornarekonstrukciók kötelező éves fenntartását utófinanszírozással 

megvalósuló állami forrásból látta el. A fenntartási feladatok elvégzésének jelentős része a 

közfoglalkoztatással kiegészíthető, de kizárólag akkor hatékony, ha minden évben 

hosszútávon (évente min. 10 hónapos időtartamban) lehet végezni, viszonylag magas 

foglalkoztatotti létszámmal (a Nyírségi Vgt területén az indokolt létszám: 250-300 fő).  

Az állami forrásbiztosításhoz kapcsolódó szerződések (EU önerő, kötelező fenntartás, egyéb 

fenntartási keret) 2013. 01.01-12.31-ig terjedő időszak területi vízgazdálkodási feladatainak 

ellátására készültek, a támogatási szerződések elkészítése, a forrás rendelkezésre biztosítása 

adott év végére tolódik. Forrás hiányában a feladatok elvégzése saját forrásból történt az előző 

évek tartalékainak teljes felhasználásával.  

2014. évi közcélú feladatok meghatározása, végzése 

8. Jogszabályi környezet 

8.1. 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. 

-  2009. évi CXLIV törvény módosítása: A forgalomképes közcélú vízi létesítmények 

fenntartási, üzemeltetési forrása a tagok társulati hozzájárulás fizetési 

kötelezettségének eltörlésével 2011. 01.01.-től megszűnt. 
- 2013. évben a közcélú vízgazdálkodási feladatok és a vízkár-elhárítási feladatok a 

Belügyminisztérium szakmai irányításával valósultak meg. 

 

2014. január 1-én hatályba léptek a területi vízgazdálkodást, ezen belül a 

Vízgazdálkodási Társulatok működését szabályzó, feladatellátását meghatározó 

törvényi módosítások az alábbiak szerint: 

 

 

1. 482/2013. ( XII.17) Kormány rendelet a vízügyi igazgatási, valamit a vízügyi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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2. 1979/2013.( XII.23. ) Kormány határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságát 

biztosító intézkedésekről:  

 

3. 2013. évi CCXLIX. törvény (XII. 28.) az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú 

módosításáról: 

Módosított törvényi hivatkozások:  

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása:  

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

módosítása 

3. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása 

4. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása 

hatóságot.” 

5. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása 

 

 

 A törvénymódosításból adódó általános változások a Vizitársulatok működésre 

vonatkozóan: 

 

- az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek vagyonkezelői a vízügyi 

igazgatóságok. A vízügyi igazgatóságok látják el az állami művek vagyonkezelését, 

üzemeltetését, fenntartását. 

 

- A települési önkormányzatok a tulajdonukban lévő belvízelvezetést vagy öntözést 

szolgáló vízfolyásokat, csatornákat üzemeltetésre felajánlhatják a vízügyi 

igazgatóságoknak. 

 

- A települési önkormányzati és a magántulajdonba tartozó társulati művekre a 

tulajdonos köthet a vízitársulattal - versenyeztetés nélkül - üzemeltetési szerződést.”    

( Vt.tv. 45. §) 

 

- A vízgazdálkodásról szóló törvény a  jelen módosítását követően  is tartalmazza a 

közcélú érdekeltségi hozzájárulás fogalmát, amelynek hektáronkénti fizetendő 

mértékét - a módosításra kerülő vízgazdálkodási törvény  szerint is - a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg 

 

 A törvénymódosítás hatása Nyírségi Vgt. működésére: 

 

A Társulat működtetésében lévő 862 km belvízelvezető csatornából átadással érintett 

összesen: 673 km. Átadás - átvételre került a Társulat által üzemeltetett hét szivattyútelep is.  

A társulat üzemeltetésében maradnak a nem állami tulajdonú (önkormányzati, 

magántulajdonú) belvízelvezető csatornák melynek hossza: 189 km. 

 

Átmeneti helyzet:  

- Amíg a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői joga bejegyzésre nem kerül a vgt. 

köteles - törvény szerint - az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási létesítményeket 

üzemeltetni. - Finanszírozás nem biztosított 8 közfoglalkoztatás) 

- Állapotfelvétel, átadás - átvételi eljárás folyamatban van 

 

A Nyírségi Vgt. állományi létszáma 2013.01.01-én 16 fő volt. 

- hét fő szivattyútelepi gépész (ebből 4 fő munkagép kezelő)  

- három fő adminisztratív dolgozó 
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- öt fő műszaki szakember 

- egy fő vezető tisztségviselő 

A Nyírségi Vgt. állományi létszáma 204.04.30-án 8 fő. 

 

9. Közcélú feladatellátás,  2014. évi fenntartási munkák  

9.1.  2014. évi országos közmunkaprogram  

 

2013 októberében benyújtottuk a 2013-2014. évi országos közfoglalkoztatáshoz (téli –tavaszi 

közfoglalkoztatás) a kérelmünket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatala 

Munkaügyi Központjához. A kérelemben 294 fő átlaglétszámot terveztünk.  

2013. november 1-től 300 fő állt munkába, 34 településen 8 órás munkaidőben 2014. április 

30-ig. 

2014. március 28-án újabb közmunkaprogramra adtuk be kérelmünket, amelynek 

eredményeképpen  29 településen 250 fő közfoglalkoztatására nyílt lehetőségünk 2014. május 

1- és június 30. között. A program során 15 fő képzését tervezzük. 

 

  
                    Bakréti szivárgó                                                   VII/3.számú mellékág 

 

  
                       IV/3-1.számú oldalág                                      Kecskési szivárgó 

 

A közfoglalkoztatás az átadás-átvételi eljárás alatt is zavartalanul működik, a 

fenntartási munkák elvégzése, munkaterületek kijelölése során figyelemmel kísérjük az 

üzemeltetési tevékenység hatásköri változását. 

8.5.  Fenntartási feladatok 
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- Az AVOP, UMVP pályázatokkal elnyert és megvalósított beruházások 5 éves kötelező 

fenntartási feladatok elvégzése  

- 2014-2018 közötti időszakban összesen: 60 242 e Ft. 

- Trv. szerint 2014.01.01-től a Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. 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 
20 411 

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 

 

 

Társulati jövőkép:  

 

Vizitársulatok Országos Szövetségének munkája:  

- Átadás-átvételi eljárás koordinálása 

- Közfoglalkoztatásban való további részvétel feltételrendszerének biztosítása 

- Uniós források vízitársulat általi pályázati lehetőségének, feltételrendszerének 

kialakítása 

 

A Nyírségi Vgt. a jelenlegi szakképzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkező személyi 

állománnyal, fenntartási feladatok ellátására alkalmas eszközökkel vállalja: 

- Üzemeltetői szerződést köt az önkormányzatokkal az önkormányzati 

vízilétesítmények üzemeltetésére, fenntartására, védelmi feladatok ellátására. 

- a Vízügyi Igazgatóságtól lehetőség szerint szerződéssel, forrásbiztosítás mellett az 

állami tulajdonú közcélú művek üzemeltetését, fenntartását elvégzi 

- Közfoglalkoztatási programban aktívan részt vesz. 

- 2014-2020. évi uniós források lehívására, felhasználására területi vízgazdálkodási 

feladatok ellátására, fejlesztésére, öntözés fejlesztésére irányuló pályázati 

lehetőségekben részt vesz  

További célok, feladatok:  

- Gépi kaszálási, kotrási munkák folytatása, volumenének növelése, forrásbiztosítás 

kérdésének megoldásával (állam, tagok, Uniós forrás felhasználás) 
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- A suvadással érintett csatornaszakaszok felmérése, a lehetséges műszaki megoldások 

tervezése, forrás biztosítása. 

- Felszíni vízkészletekkel való optimális gazdálkodás, 

- Vízvisszatartási, öntözési lehetőségek vizsgálata, 

- Közmunkaprogram folytatása,   

- Lakossági csapadékvíz bevezetések ellenőrzése, szakmai, törvényi előírásoknak megfelelő 

műszaki megoldások kidolgozása, megvalósítása. 

- A működési területen gazdálkodók ( önkormányzatok, magánszemélyek, termelők) 

széles körű bevonása a feladatok meghatározásába és kivitelezésébe 

-Az érdekeltek támogatásával, az érdekeltek igényeinek megfelelő feladatellátás 

megvalósítása  

-Folyamatos tájékoztatás a Társulat tevékenységéről, további együttműködés lehetőségéről 

-Területi konzultációk, fórumok megszervezése, igények felmérése 

-Területi vízgazdálkodás helyi problémáinak rendezése (átereszek tisztítása, burkolatok 

karbantartása, belvízelvezető csatornák tisztítása, vízelvezető, átereszek építése…) 

 

Finanszírozás meghatározása:  

 

A 2012. december hó 28-ai trv. módosítást követően a vízitásulat működési területén 

kizárólag közgyűlés határozhat meg minden tagra kötelező érvényű fizetési kötelezettséget.  

2013. évben a Nyírségi Vgt. közgyűlése nem határozott meg tagi hozzájárulás befizetési 

kötelezettséget a tagok felé.  

Az állami feladat finanszírozás az elmúlt években folyamatosan csökkenő mértékben valósult 

meg, 2014. évre állami finanszírozás társulati feladatellátásra nem tervezett. 

 

Az előző évek tartalékai felhasználásra kerültek, a Társulat működésének további 

finanszírozása 2014. 06.30. után kizárólag tagi befizetésekkel, tagi hozzájárulással 

folytatható. 

 

A 2014.01.01-től hatályos törvényváltozások szerint „ a társulat az érintett települési 

önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, önkéntes támogatásokból és a 

vállalkozásból származó eredményéből végzi tevékenységét. A társulat közfeladataihoz 

történő önkormányzati hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az üzemeltetési 

szerződésben kell rendelkezni.” 

-  „32. társulati közfeladat: a társulat működési területén a társulat tagjainak közös 

érdekeit, valamint üzemeltetési szerződés esetén a települési önkormányzati 

tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését 

szolgáló vízgazdálkodási tevékenység; 

- 33. társulati művek: a vízitársulat saját tulajdonában lévő művek, valamint a 

települési önkormányzati vagy magántulajdonban lévő azon művek, amelyek 

fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére a tulajdonos a vízitársulattal üzemeltetési 

szerződést köt;” 

A Nyírségi Vgt működtetésének, a közcélú feladatellátásának biztosításához szükséges 

minimális forrás : 25 000  e Ft, amely összeg a Társulat működési területén fekvő település 

közigazgatási területe után számított 1 000,-ft/ha összegű önkormányzati hozzájárulás 

megfizetésével biztosítható. 

2014. II. félévben ki kell dolgozni az érintett tagok, földtulajdonosok, földhasználók 

bevonását is a vizitársulat működési költségeinek finanszírozásába, a küldöttgyűlés által  

meghatározott feladatok ellátásának, állami, úniós források lehívásának érdekében 
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10. Kapcsolatok 

 

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

Igazgatóság végzi.  

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

Jelentős partnereink a települési önkormányzatok, mezőgazdasági termelők.  

10.1 Tájékoztatás 

 

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

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 
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