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BESZÁMOLÓ

A NYÍRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2011. ÁPRILIS 30 – TÓL 2012. MÁJUS 4 – 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.

2011. évben a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat által elvégzett közcélú feladatok a
rendelkezésre álló források megbontása szerint.

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási
faladatok ellátáshoz
Az állami hozzájárulás alapja 2011. évben a 2009. évi beszedett társulati hozzájárulás
különböző algoritmusokkal korrigált értéke volt. A forrás felhasználása kötött: egyrészt az
előző években kivitelezett uniós forrásból finanszírozott csatornarekonstrukciók kötelező éves
fenntartási munkálatinak költségét fedezik, másrészt éves fenntartási feladatok elvégzését
szolgálják, a Vízügyi Igazgatóság szakmai felügyelete mellett. A forrás felhasználására
támogatási szerződés került aláírásra.

Az állami hozzájárulásból végzett fenntartási munkánkat a 2011. 04.30-ai küldöttgyűlésen
elfogatott terv szerint végeztük. Rendelkezésre álló éves keret 169 826 e Ft volt.
80% előleg 135 861 e Ft-ot 2011. 05. 09.-én utólagos elszámolási kötelezettséggel átutalásra
került. Fennmaradó 20% (33 965 e Ft ) végelszámolás benyújtásakor vált esedékessé
2011.12.28-án.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tavasszal elkezdődtek a fenntartási munkák. Saját
munkagépekkel saját munkaszervezettel történő fenntartási munkáinkat 2011. 05. hótól a
belvízvédekezési időszak lezárása után tudtuk elkezdeni.
A kivitelezést részben saját munkaszervezettel, részben közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott alvállalkozóval végeztük el. A munkák befejezésének időpontja: 2011.11.15.

A fenntartási forrás kettő területre oszlik :

1.1 AVOP, UMVP

AZ AVOP, UMVP pályázatokkal elnyert és megvalósított beruházásokhoz 2011. évre előírt
kötelező fenntartási munkák során cserje, - nádirtási, gazkaszálási munkák történtek az alábbi
csatornaszakaszokon mindösszesen: 68,2 km. Fenntartásra fordított összeg: 19 819 e Ft
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AVOP, vagy UMVP keretében elnyert és megvalósított
beruházásokhoz 2011. évre előírt fenntartási munkák

Pazonyi (VII/1.
sz. mellékág

2987-
19/2003 0+000-12+800

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

gépi cserje és
nádirtás, rézsű és
síkfelület gépi gaz

kaszálása

1.2. Vizi létesítmények fenntartási feladatai

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 végeztünk. (146 km)

Gyökérzónás iszapolást, depóniarendezést az alábbi táblázatban szereplő csatornákon
kiviteleztünk, 51,35 km szakaszon:

Csatorna megnevezése Hossz ( KM) Mennyiség (M3)
Téglási VIII/7.sz.

mellékág 4,55 3 200

Pazony-kemecsei
különfolyás 2,0 2500

VIII/3.sz. mellékág 1,0 700
Nádastói szivárgó 1,5 1050

Balkányi VII/3.sz. 9
mellékág 2,4 3800

Katona-féle szivárgó 2,11 1 700
Bogáti IV/4. számú

mellékág 3,9 3 100

Baromlaki VII/4.sz.
mellékág 1,0 800

Kárestói IV/1-oldalág 4 3200
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Máriapócsi-Kárestói
összekötő 0,98 400

Besenyődi IV/1.sz.
mellékág 0,8 800

Hadházi VIII/7-2. sz.
oldalág 5,99 5 930

Cseréstói szivárgó 1,65 1650
Lórántházi III/2. sz.

mellékág 3 2400

Rókakúti szivárgó 4,17 3300
Cinkóréti szivárgó 1,17 940

A vizi létesítmények fenntartási feladataira 148 millió forintot fordítottunk.

VII/7.sz. mellékág (kézi iszaptalanítás) Kecskési szivárgó (kézi kaszálás)

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.
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A 2011. évben a következő csatornákon végeztünk eredeti állapot helyreállítást:

A rekonstrukció biztosítja a kapcsolódó művek hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetését,
javítja a területen gazdálkodók termelési feltételeit, eredményeit.

IV/3-1.számú oldalág, Pócspetri

3. Átkötő csatorna építése Újfehértó településen

Az átkötő csatorna megvalósítása a Nyírségi VGT kivitelezésében, a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával valósult meg. A nyújtott támogatás intenzitása 100 %.

A megvalósítás 2011. májusban kezdődött. Szakhatósági egyeztetések, vízjogi létesítési
engedélyeztetési eljárás, tulajdonviszonyok rendezéséhez kapcsolódó földhivatali
egyeztetések, eljárások sorozata előzte meg a tényleges kivitelezési munkálatokat.
A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal az új csatornaszakasz kijelölt területén próbafeltárást
írt elő, mely során a régészek egy bronzkori település nyomaira bukkantak.

A kivitelezés fő műszaki tartalma:
Átkötő csatorna (774 m) megvalósítása, duzzasztó zsilip építése, torkolati burkolás, út
alatti vasbeton cső átvezetése, új átereszek építése, meglévők bővítése.

A munkák 2011. november 30-án befejeződtek, javítva ezzel Újfehértó város belterületének
belvízmentesítését. Teljes beruházási érték: 141 176 e Ft.

Belvízvédelmi
öblözet

Rekonstrukció
Hossza
(km)

Helye

46-os Nyíri
belvízrendszer

Létai-Pócspetri
IV/3-1. számú

oldalág
Pócspetri, Máriapócs, Kisléta, Nyírbogát, Nyírgelse

46-os Nyíri
belvízrendszer

IV/5. számú
mellékág Máriapócs, Nyírgyulaj

összesen: 21, 520
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Átkötő csatorna építése, Újfehértó

4. Szivattyútelepi üzemeltetés

4.1. Belvízvédekezés:
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat a 2011. évet II. fokú belvízvédelmi készültséggel
indította. A készültség időtartama 2011.01.01-04.26 tartott. A Nyírségi VGT napi 10-12
órában 3 fő műszaki, 8 fő gépkezelő és 2 fő adminisztratív dolgozóval látta el napi a  belvíz-
védekezési feladatokat  működési területén.

A belvízvédekezés időszakaiban a  Nyírvíz Társulat által üzemeltetett, átvett szivattyútelepek
közül mind a 7 db szivattyútelep üzemelt (Kótaj-Kovásztai, Nagyhalász-Mágai, Kemecse-
Halastó, Kemecse-Szőlőaljai, Kemecse-Zsadány, Kék-Cseréstói, Demecser-Rókakúti).

A Társulat a felügyelete alá tartozó közel 190.000 ha területről 2011. január 01.- 2011.04.26-
ig terjedő időszakban mintegy 13,5 millió m3 vizet emelt át a szivattyúzással a  fő
befogadóba.
A védekezési munkák során az érintett Önkormányzatokkal, földtulajdonosokkal folyamatos
volt az együttműködés.
A védelmi munkákat  állami támogatásból finanszírozta a VM, a 2011 évben lezárt
belvízvédekezés költsége 44 millió Ft volt, melyet az állam finanszírozott.
Minden bejelentés kivizsgálásra  került és a problémák lehetőség szerinti leggyorsabb
megoldása megtörtént!
A főbb védekezési beavatkozások a következők voltak: szivattyúzás, csatornák gyökérzónás
kotrása, vízfolyási akadályok eltávolítása, műtárgytisztítás, vízkormányzás, vízmérce olvasás,
helyszíni bejárás.
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4.2 Általános szivattyútelepi üzemeltetés
A Nyírségi VGT üzemeltetésében lévő szivattyútelepek 2011. évi üzemeltetési költségére a
Vidékfejlesztési Minisztérium 25 592 e Ft költségkeretet fogadott el, amelyre támogatási
szerződést kötöttünk.
Elszámolt szivattyútelep üzemeltetési költségek 2011.04. -12 hóig: 23 122 e Ft

5. Belvízvédekezés alatt megrongálódott vizilétesítmények
helyreállítása

2010. novemberében a szivattyútelepi műtárgyak átfogó vizsgálatát elvégeztük, a feltárt
hibák, hiányosságok sok esetben a biztonságos üzemeltetést veszélyeztetették.
A belvízvédekezési és a helyreállítási munkák költségeinek megtérítésére a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatási szerződést kötött a vizitársulatokkal.
Ezen támogatási forrásból a Nyírségi Vgt. a hét szivattyútelep felújítását illetve szükséges
mederkotrási, helyreállítási munkákat, rézsűbevédést, depóniarendezést végzett el 84 282 e Ft
összegben.

5.1. Helyreállítási munkák a szivattyútelepeken:
 A helyreállítási munkálatok mind a hét szivattyútelepet érintették.  Főbb munkanemek az
alábbiak szerint alakultak:

- Megrongálódott terméskő burkolat helyreállítása,
- Szivattyútelep működésnek helyreállítása, szivattyúk cseréjével
- Uszadékfogó-rács helyreállítása, vízmérce helyreállítása betonalépítménnyel,
lépcsővel
- Kezelőhíd helyreállítása

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

Kemecse-Zsadány                                                               Kék-Cseréstó

Demecser-Rókakút: helyreállított terméskő burkolat

5.2. Helyreállítási munkák a vonalas létesítményeken:
Belvízvédekezés ideje alatt megrongálódott művek helyreállítási munkálatainak keretén belül,
szükséges, de forráshiány miatt belvízvédekezés időszaka alatt nem engedélyezett kotrási,
rézsűbevédési, depóniarendezési munkálatok kivitelezésére került sor.
A 2010.évi csapadékos időjárás hatására a Hadházi (VIII/7-2.számú) oldalág téglási és a
Bogáti IV/4. számú mellékág nyírbogáti szakaszán a rézsű megcsúszása miatt annak
helyreállítása szükségszerű volt. Ezen munkálatokat a Társulat 2011. november 30-i teljesítési
határidővel befejezte.
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VIII/7-2.sz. oldalág, Téglás
rézsűsuvadás helyreállítása

Depóniarendezési és helyreállítási munkákat végeztünk: Nyulastói szivárgón, Szénarérti
szivárgón, VII/9-1 sz. oldalágon, Téglási VII/7sz. mellékágon, Bogáti IV/4. sz. mellékágon,
Kecskési szivárgón, Szitási szivárgón, Kemecse-Turai szivárgón, VIII/7-1 sz. oldalágon,
nagyszéki szivárgón, V. sz. főfolyáson, IX/2, mellékágon, VII/8. sz. mellékágon, Gelse
Nagyrérti szivárgón, Baromlaki  VII/4. sz. mellékágon, Kisszéki hosszúháti szivárgón
összesen 35,84 km hosszban.

6. Közfoglalkoztatás

6.1. Országos közmunkaprogram

2011. január 17.-én álltak munkába az első közmunkások az Országos Közfoglalkoztatási
Program keretében a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat területén. 235 fő átlaglétszám
foglalkoztatásával javítottuk közcélú tevékenységünk eredményességét. A program a Társulat
működési területén lévő 45 településen 2011.12.31-éig valósult meg 8 órás foglalkoztatásban,
A támogatási keret teljes összege: 356 730 eFt volt.

Korábbi állapot                                      Cserjeirtás után
(Petneháza, Sipos-Szőllősréti szivárgó)
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A közmunkaprogram illetve a fenntartási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében
az eddigi fenntartó gépeink mellé a közmunkaprogram keretében egy JOHN DEERE traktor,
illetve egy hozzá tartozó Hidrot rézsűkasza, kéttengelyes pótkocsi, aprítógép, motoros
fűkaszák, láncfűrészek kerültek beszerzésre. A gépek működtetéséhez a személyi feltételeket
részben a Társulat állományában lévő munkavállalóinak átképzésével, részben közmunkás
dolgozók képzésével biztosítottuk.

      John Deere 6910 traktor + pótkocsi                  Ágaprító munka közben

6.2. Startmunka minta program

A Belügyminisztérium támogatásával és az Országos Roma Önkormányzat
közreműködésével 2011. szeptember 1.-én megindult a Társulat működési területén az
országos közfoglalkoztatás, start mintaprojekt – vízi társulatok számára. A program keretében
60 fő roma származású munkavállaló került felvételre 3 hónapos foglalkoztatásra.

A halmozottan hátrányos helyzetben élők közül az Országos Roma Önkormányzatok által
delegált tagok segítségével, a Munkaügyi Központon keresztül kerültek kiközvetítésre a
foglalkoztatottak. A közmunkások a BM Startmunka mintaprogram keretében a társulat
működési területén lévő 11 településen végeztek belvízelvezető csatornatisztítási
munkálatokat, napi nyolc órás munkaviszony keretében. A biztonságos és hatékony
munkavégzés érdekében a társulat munkaruhát, védőfelszerelést és munkaeszközt biztosított a
programban résztvevők számára. A foglalkoztatás 2011. november 30.-ig, a vegetációs
időszak végéig tartott. A támogatás összege 22 693 eFt volt.
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6.3. VM-Közmunka

2011. október 10-én a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával újabb 3 hónapos
közmunkaprogram indult 38 fővel. (Időtartama: 2011. október 10-december 31)
A támogatás összege 12 582 eFt volt. A  programban lehetőség nyílt a hátrányos helyzetű
munkavállalókat munkaruhával, munkavédelmi eszközökkel, megfelelő minőségű
szerszámokkal ellátni, mely egyik feltétele a hatékony, minőségi munkavégzésnek!

A három közmunkaprogram összesítő adatai:
- költsége: 392 millió Ft
- érintettek száma: 477 fő
- fenntartási munkával érintett belvízelvezető csatorna szakasz hossza: 560,53 km

A 2011. év volt az első alkalom, amikor a Társulat közmunkásokat foglalkoztathatott.
Számottevő segítséget jelentett ez a lehetőség a Társulatoknak a közcélú feladataik
elvégzésében, az Önkormányzatoknak a foglalkoztatás, munkahelyteremtés szempontjából, a
mezőgazdasági termelőknek a termelési kapacitásuk növeléséhez, a biztonságos
belvízelvezetés által.
A munka színvonalas elvégzésének biztosításához folyamatos ellenőrzésre volt, és van
szükség, jelentősen megnövekedett szervezési, adminisztrációs költségek mellett.
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6.4 A Nyírségi VGT 2011. évi támogatási szerződéseihez
kapcsolódó munkák összefoglalása:

Sorszám: Megnevezés Tám sz. száma Teljes értéke Támogatás
összege Saját erő Megvalósulás

értéke

1.
Országos

Közmunkaprogram
( NGM)

344-4/2011-5600 356 730 000 324 300 000 0 315 509 253

2.

Országos
Közmunkaprogram –

saját erő
finanszírozása ( VM)

51/25/1-2011 32 430 000 32 430 000 0 31 800 924

3.
UMVP Öntözés,

meliorációs
támogatás

2077388232 276 840 934 193 788 656 83 052 278 81 456 667

4. Start mintaprogram
(BM) 10145/6-2011 22 693 134 22 693 134 0 20 204 693

5. Belvízvédekezési
támogatás 2010. évi 54/25/4-2011 12 000 000 12 000 000 0 12 000 000

6.
Belvízvédekezés,

helyreállítási
támogatás ( VM)

TVF-666/2011 44 000 000
84 281 661 128 281 661 0 44 000 000

84 2781 661

7.

Közcélú vizi
létesítmények

fenntartási
támogatása (VM)

TVF-379/2011 169 826 000 169 826 000 0 167 730 000

8.
Vízkárelhárítási

támogatás ( Újfehértó
rézsűbevédés) VM

52/25/2-2011 39 795 000 39 795 000 0 39 795 000

9. Szivattyútelep
üzemeltetés TVF-295/2011 25 592 000 25 592 000 0 23 122 217

10. VM
Közmunkaprogram 51/25/1/2011 13 637 660 13 637 660 0 12 582 900

11. Újfehértó-Ereszvényi
átkötő csatorna TVF 19/4/2011 141 176 319 141 176 319 0 141 176 319

12. összesen: 1 219 002 708 1 103 520 430 83 052 278 973 659 634

7. Egyéb feladatok

- Lakossági bejelentések kivizsgálása

- Fenntartógépeink munkáinak irányítása, szervezése

- Szivattyútelepek üzemeltetésének irányítása

- Közmunkaprogrammal kapcsolatos havi jelentések készítése

- Belvízvédekezés idején a szivattyútelepek üzemelésének koordinálása, szivattyúzási
adatok bekérése, napi jelentések összeállítása, illetve továbbítása és folyamatos
kapcsolattartás az érintett Polgármesteri Hivatalokkal, FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Földművelésügyi Hivatallal és a FETIVIZIG-gel.

- A Társulat érdekeltségi területén földtulajdonnal, földhasználattal rendelkezők részére
a társulati hozzájárulás kivetése, a kivetésre történő reagálások, visszajelzések
kezelése, 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

Települések optikai hálózattal való ellátása
Települések belterületi vízrendezése
Települések szennyvízhálózatának folyamatos kiépítése
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8. 2012. évi közcélú feladatok meghatározása

8.1 2012. évi ÚMVP rekonstrukciók

Csatorna neve Szakasz hossza
(m) Munkavégzés Település

Hadházi VIII/7-2.számú
oldalág 14 140 meder felújítás Újfehértó, Téglás

Kemecse – Turai
szivárgó

( 2012. évi ütem)
6 900 meder felújítás Kemecse, Nyírtura

Hintófarki szivárgó
( 2012. évi ütem) 3 950 meder felújítás Kántorjánosi,

Nyírderzs
Létai-Pócspetri (IV/3-1)

oldalág
(elkészült : 2011. évben)

15 920 meder felújítás
Pócspetri,

Máriapócs, Kisléta,
Nyírbogát, Nyírgelse

Napkori (VII/2.)
mellékág

( 2012. évi ütem)
12 390 meder felújítás

Nyírpazony, Nyírtura,
Nyíregyháza, Sényő,

Napkor
IV/5. mellékág

( elkészült 2011. évben) 5 800 meder felújítás Máriapócs,
Nyírgyulaj

A 2012. évi beruházási ütemben a  Kemecse-Turai szivárgó, Hintófarki szivárgó, Napkori
mellékág meder felújítási munkálatainak kivitelezését végezzük el . 23,24 km csatorna
szakaszon.

A támogatás utófinanszírozott, Intenzitása 70%,  saját erő : 30%. 29 000 e Ft.

UMVP rekonstrukciós munkák  (Kemecse-Turai szivárgó)

A rekonstrukció biztosítja a kapcsolódó művek hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetését,
javítja a területen gazdálkodók termelési feltételeit, eredményeit.
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8.2  Fenntartási munkák 2012

8.2.1 2012. évi országos közmunkaprogram

 A Nyírségi VGT-nél 2012. február 1.-től december 31.-ig tart az idei közmunkaprogram. Így
az év végéig jutnak munkalehetőséghez az eddig állás nélkül lévők, akik érdemi szerepet
töltenek be a belvíz elleni védekezésben. Átlagosan 595 fő foglalkoztatását terveztük, ebből
az induló létszám 390 fő volt, ami a vegetációs időszakban a 620 főt is meghaladja majd.
Működési területünkön szinte minden település (közvetlenül 42)  érintett a
közfoglalkoztatásban. A munkavégzéshez szükséges munkaruhát, munkaeszközöket és
védőfelszerelést biztosítjuk az dolgozóink számára. Működési területünkön 862 km
belvízelvezető csatorna található, amelyeken végezzük fenntartási tevékenységünket a gaz-és
nádkaszálást, cserjeirtást, kézi iszapolást. Megelőzve ezzel a vízfolyási akadályok
kialakulását, biztosítva a mértékadó vízhozamok szállítását, növelve a mezőgazdasági
termelők biztonságát, csökkentve a belvízzel veszélyeztetett területek mértékét.
Társulatunk a közfoglalkoztatás keretén belül 108 fő képzését tervezte az alábbiak szerint,
melyhez a forrást a Munkaügyi központ biztosítja:

1. Vízkárelhárító képzés (OKJ) (38 fő, 160 óra)
2. Vízügyi fenntartógép kezelői tanfolyam (5 fő, 140 óra)
3. Motorfűrész kezelő (OKJ) (15fő, 200 óra)
4. Kisgépkezelő képzés (50 fő)

2012. évi közfoglalkoztatási program:

Korábbi állapot
(Balkány, VII/6. sz. mellékág)                                      Cserjeirtás után
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Korábbi állapot (Biri,VII/6. sz. mellékág)             Cserjeirtás után

Fenntartási munkával érintett települések

Apagy Nyírbogdány
Baktalórántháza Nyírderzs
Balkány Nyíregyháza
Berkesz Nyírgelse
Besenyőd Nyírgyulaj
Biri Nyíribrony
Bököny Nyírjákó
Érpatak Nyírkércs
Geszteréd Nyírmihálydi
Hodász Nyírpazony
Kállósemjén Nyírtét
Kálmánháza Nyírtura
Kántorjánosi Ófehértó
Kemecse Őr
Kisléta Petneháza
Kótaj Pócspetri
Laskod Ramocsaháza
Levelek Rohod
Magy Sényő
Máriapócs Szakoly
Nagykálló Székely
Napkor Téglás
Nyíradony Újfehértó
Nyírbátor Vaja
Nyírbogát Összesen: 53 település

8.2.2 2012 évi közmunkaprogram jellemzése
A 2012. évi országos közmunkaprogram keretében megvalósuló foglalkoztatás nagy
hangsúlyt fektet a munkanélküliek széles körű foglalkoztatásba történő bevonására, biztosítva
számukra a bér ( 78 1000,- illetve 92 000,- Ft) és járuléköltségen kívül munkaruhával,
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védőeszközzel , kézi szerszámokkal való ellátást, munkába járás költségét, munkásszállítást (
üzemanyag térítés, üzemanyag felhasználás formájában. )
A jelenlegi közmunkaprogram finanszírozási rendszer az alábbiakban felsorolt indokoltan
felmerülő költségekre nem nyújt támogatást:
- Munkavédelmi eszközök, munkaruha, kézi szerszámok beszerzése miatt jogszabály által
előírt (2011. évi CVIII. Törvény Kbt.) közbeszerzési eljárás költsége: 830 e Ft
- A közfoglalkoztatási programban felmerülő anyag költség (kézi munkagépek, javítási
karbantartási anyagok): 2 750 e Ft
- Biztosítási díjak ( iroda, gépjárművek): 250 e Ft
- Közfoglalkoztatás miatt megnövekedett adminisztrációs költségek: 1650 e Ft
- Telefonköltség biztosítása a munkafelügyelők számára: 495 e Ft
- Közüzemi díj, iroda, raktárbérlet: 3 750 Ft
- Szakképzési hozzájárulás: 8 400 e Ft
- Saját állományi dolgozók bér-járulékköltsége: 8 382,- e Ft
- Táppénz ( előző évi adatból tervezett összeg ): 3500  e Ft
- Munkavédelmi, balesetvédelmi  oktatás költsége: 830 e Ft
2012. évben a Társulat által vállalt közfoglalkoztatási program megvalósításának saját forrás
szükséglete : 30 837 e Ft

8.2.3 Egyéb fenntartási feladatok
AZ AVOP, UMVP pályázatokkal elnyert és megvalósított beruházásokhoz 2012. évre előírt
kötelező fenntartási munkák:

AVOP, vagy UMVP keretében elnyert és megvalósított
beruházásokhoz 2012. évre előírt fenntartási munkák

IV/3-1.sz.
oldalág

2987-
19/2003 0+000-15+920

IV/5.sz.
mellékág

2987-
19/2003 0+000-5+600

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

gépi cserje és
nádirtás, rézsű és
síkfelület gépi gaz

kaszálása

Előző évek gyakorlatának megfelelően 2012. év márciusában a Társulat működési területén
található polgármesteri hivatalokat megkerestük, hogy jelezzék felénk a Társulatunk
kezelésében lévő vízfolyásokkal, csatornákkal kapcsolatos problémákat, észrevételeket.
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A beérkező kéréseket az alábbi táblázatban összesítettük:

Település Csatorna megnevezése Munkavégzés jellege
VII/9-1.sz. mellékág kézi iszaptalanítás

VII/7.sz. mellékág cserjeirtás, iszaptalanítás,
áteresz javítás

VII/9.sz. mellékág cserjeirtás, iszaptalanítás,
áteresz javítás

Nyíradony

VII/10.sz. mellékág cserjeirtás, iszaptalanítás,
áteresz javítás

Hodász Jóértói szivárgó iszaptalanítás
Sipos-Szőllősréti szivárgó iszaptalanítás

III/4.sz. mellékág iszaptalanításPetneháza
Fűzkúti szivárgó iszaptalanítás

Nyírderzs Hintófarki szivárgó iszaptalanítás
Nyírpazony Pazonyi VII/1.sz. mellékág iszaptalanítás

Újfehértó Hadházi (VIII/7-2.sz.)
oldalág iszaptalanítás

Fenti feladatok forrásigénye: 25 000 e Ft

8.3 2012. évi Rekonstrukciós tervcsomag

2012. évi Rekonstrukciós tervcsomag
Megvalósítás

éve Csatorna neve Település
hossza

(fm) Nettó költség
Beruházási

érték
2013.

Rókakúti szivárgó
Demecser,
Ramocsaháza 8 700 42 000 000

Füveskerti szivárgó
Demecser,
Székely 5 650 31 000 000

Szolnokszigeti
szivárgó

Demecser,
Nyírbogdány 4 800 26 000 000

Vadmeggyesi
szivárgó

Demecser,
Székely 4 500 25 000 000 124 000

2014. Oros-Úrbéres
szivárgó Nyíregyháza 4 280 24 000 000
VII/2-1. sz. oldalág Sényő, Napkor 2 480 14 000 000

III/1. sz. mellékág
Berkesz,
Ramocsaháza 8 750 48 000 000

Ramocsaháza-
Büssi szivárgó

Ramocsaháza,
Nyíribrony,
Nyírkércs 4 900 27 000 000

Középtói szivárgó
Ramocsaháza,
Nyírkércs 2 340 13 000 000

126 000

2015. VII/3-3. sz. oldalág Balkány 8 130 45 000 000
Katona-féle szivárgó Balkány 2 800 15 000 000
Cseszpeszi szivárgó Balkány 500 3 000 000
Gyilkostói szivárgó Balkány 1 500 8 000 000
VIII/7-1. sz. oldalág Újfehértó 3 600 20 000 000 91 000

Mindösszesen: 62 930 341 000 000

A jelenlegi pályázati struktúrában 70%-támogatás (238 700 e Ft) ,
30% önerő (102 300 e Ft) szükséges a beruházás megvalósításához.
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9. Jogszabályi környezet

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.
2012. évben azonban sem a BM, sem a VM költségvetésében nem került forrás
elkülönítés a közcélú vízgazdálkodási tevékenység ellátására.

9.1 Helyzetértékelés
Amennyiben a tagok hivatkozva a törvény módosítás általi fizetési kötelezettségük eltörlésére
továbbra sem nem fizetnek tagi hozzájárulást:

- A Nyírségi Vgt. tartalékai 2012. évben elfogynak.
- Tevékenységi keretei beszűkülnek.
- Fejlesztési források igénybevételi lehetősége megszűnik.
- A közfoglalkozatási programban nem tud pályázni.
- Közcélú vízgazdálkodási feladatot nem tud ellátni.
- Társulat megszűnése esetén, a közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2300-3300

Ft/ha, melynek felhasználásáról nem a küldöttek döntenek.
- A társulati vagyon jogszabály szerint a VIZIG őrzésébe, a feladatellátás a VIZIG

hatáskörébe kerül.

9.2 Finanszírozási javaslat

A  2011. évi XXII. tv. szerint a vizitársulatok közcélú feladataikat normatív támogatásból (
állami hozzájárulás)  és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából,
egyéb támogatásból végzik.

Önkéntes tagi hozzájárulás ( egyéb támogatás) mértékének meghatározása 2012. évben:
- Szántó, rét , legelő amely terület alapú támogatásra jogosult:  1 000  Ft / ha
- Erdő :    500 Ft / ha

A küldöttgyűlés a tagi hozzájárulást az 1 ha feletti fölterülettel rendelkező földtulajdonosok,
földhasználók számára, önkormányzatok számára külterület után határozza meg.

Az egyéb támogatásból  illetve önkormányzati hozzájárulásból származó bevételi forrással
155 000 e Ft-ból biztosítható, hogy a Nyírségi  Vizitársulat 981 000 e Ft állami illetve uniós
forrást biztosítson működési területén közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátásra.
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A 2012 évi tervezett feladat és forrás igény:

Munkanem megnevezése Támogatás
( eFt)

Önerő
mértéke
( e Ft)

Folyamatban lévő rekonstrukció
2012. évi üteme 97 000 29 000

Közmunkaprogram 760 000 31 000
Tervezett rekonstrukció 2013. évi

üteme 124 000 37 000

AVOP, UMVP kötelező fenntartás 30 000
Önkormányzati feladatok,
bejelentések forrásigénye 25 000

Összesen: 981 000                155 000

Érdekeltek összefogásának eredménye:
· Növekszik a foglalkoztatottak száma
· Biztosítottá válik a területi vízrendezési, - vízkárelhárítási feladatok ellátása
· Erősödik a fenntartási munkák hatékonysága, mennyisége
· Megvalósul a közcélú vizilétesítmények, műtárgyak állagmegóvása, helyreállítás,

fejlesztése
· Növekszik a termelés eredményessége
· Kialakul a biztonságos , stabil gazdálkodás

9.2 Társulatok 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.

A fenntartási munkák szakszerű elvégzésével az üzemelési engedélyben rögzített műszaki
paramétereket biztosítjuk.

9.3 Önkormányzatok jogszabály szerinti feladatai
Az önkormányzatoknak a belterületekkel kapcsolatos vízrendezési és csapadékvíz elvezetési
feladatit a következő fontosabb jogszabályok határozzák meg:
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· a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény:  „A települési
önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: …a vízrendezés
és csapadékvíz elvezetés…biztosítása,…”;

· a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
törvény: Az önkormányzat feladata a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és
vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás
államigazgatási feladatainak ellátása;

· egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény:  „A vizek és közműnek nem minősülő
vizilétesítmények közül…a fekvésük szerint illetékes települési önkormányzat
tulajdonába kell adni:
a) azokat a vízfolyásokat, amelyek teljes egészükben egy település közigazgatási
területén helyezkednek el, továbbá
b) a kisebb vízfolyásokat, ameddig azok a település közigazgatási területét el nem
hagyják….
….a közigazgatási területükön lévő természetes állóvizeket (tavak, holtágak)…”;

· a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény:  „A települési önkormányzat
feladata:…a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, árvíz- és belvízelvezetés.”

· a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet:  „A települési vízrendezési feladatok körében a
fenntartó

a) a természetes vízfolyások és belvízcsatornák,
b) a nyílt csapadékvíz elvezető csatornák, árkok,
c) a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák,
d) a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak
fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban
meghatározott, a helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során
a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.”

„A fenntartási feladatok során….gondoskodni kell különösen
a) vízfolyás- és csatornamedrek vízszállító képességének megtartásáról (így

például kaszálás, iszapolás);
b) az elfajult medrek helyreállításáról;
c) a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról;
d) kapubejáró alatti csőátereszek tisztán tartásáról;
e) a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról.”

Látható, hogy a jogszabályok szinte minden feladatot a települési önkormányzatok
hatáskörébe adnak, azonban ezek megoldásához nagyon szűkösek a források. Legtöbb
veszélyeztetett település forráshiányos, vagy legalább is vízrendezési feladatokra nincs pénze.
Az önkormányzatok belterületi vízrendezési szakmai feladatai összetettek.
Foglalkozniuk kell

· a belterületet keresztező, azon átfolyó vagy azt érintő saját tulajdonú vagy közcélú
vízfolyással, csatornával (különösen, ha a közcélú mű önkormányzati tulajdonban
van),

· meg kell oldani a belterületi csapadékvíz összegyűjtését és elvezetését,
· foglalkozni kell a belterületen lévő állóvizekkel (legtöbbször felhagyott kubikgödrök

vagy bányagödrök, amelyek vagy eredeti állapotukban vannak vagy jóléti- /
horgásztóvá alakították őket),

· meg kell oldaniuk a belterület lokalizációját, azaz a külterületről érkező vizek
kizárását és/vagy rendezett elvezetését,

· fenn kell tartani a belterületi vízelvezető műveket,
· el kell látniuk a jelentkező védelmi feladatokat, védelmi tervvel kell rendelkezniük.
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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

2011. évben a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működési területén jelentős értéket
teremtett.
-    A közcélú belvízelvezető csatornák állapota, karbantartottsága elérte a 70 % 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
háromszáz 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.

2012. évben Társulatunk az előző év pozitív tapasztalatai alapján  600 fős átlaglétszámú
közfoglalkoztatás vállalásával, Uniós források  működési területen történő
felhasználásával, újabb UNIÓS források megszerzési lehetőségének kiaknázásával
továbbra is az érdekeltekkel való közös, szoros együttműködésre alapozza
tevékenységét.

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/


20

A víz az egyik legnagyobb kincsünk. A vízgazdálkodás kiemelt jelentőségű napjainkban. A
vízgazdálkodási feladat ellátása mind állami, mind uniós szinten finanszírozandó terület. A
vizitársulat az a szervezet, amely ezekkel a lehetőségekkel jogszabály szerint és 200 éves
tapasztalatai alapján élni tud. A társulat működési területén lévő tagok feladata most a
szervezet fenntarthatóságának  támogatása, annak érdekében hogy a források lehívása,
a magas létszámú foglalkoztatás megvalósulhasson és saját területükön vízgazdálkodási
célra kerülhessen felhasználásra.

Nyíregyháza, 2012. április 23.

Offenbächerné Imre Gabriella
         igazgató
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