BESZÁMOLÓ
VÉRTESALJAI VÍZI TÁRSULAT
2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
BEVEZETÉS
Vértesaljai Vízi Társulat két társulat (Válvölgyi Vízi Társulat 1968. aug.30.; Mórvidéki
Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 1966. aug. 4.) egyesülésével 1976. év március 31én történt egyesülésével alakult meg. Érdekeltségi területe a Velencei-tó északi vízgyűjtő
területétől Fejér megye északi határáig, valamint a Gaja vízgyűjtőjétől a Szent-László
vízfolyás vízgyűjtőjéig terjed.
Érdekeltségi területe: 154.207 ha.
Az érdekeltségi területen található 129 db állami és egyéb tulajdonú kc. vízfolyás. A
Társulat kezelésében lévő közcélú vízfolyások hossza 458 km.
Üzemeltetésre a társulathoz került – FMV MGSZ Hivatallal kötött szerződés alapján a
Burján patak és a Vereb-Pázmándi vízfolyás (Bágyom patak). Az üzemeltetésre átvett
állami tulajdonú közcélú vízfolyások hossza  26 km.
Vértesaljai Vízi Társulat a közcélú feladatait:
 tagok által befizetett korábbi évekre vonatkozó érdekeltségi
hozzájárulásból
 tagi hozzájárulásból
 egyéb bevételeiből
finanszírozva látja el.
FENNTARTÁSI MUNKÁK
A társulat – előző évek gyakorlatának megfelelően - a küldöttgyűlés által elfogadott éves
terv alapján, az Intéző Bizottság által jóváhagyott módosítással végezte fenntartási
munkáit:
 Jegyzett tőkés vízfolyásokon
 Üzemeltetésre átvett vízfolyásokon
 Egyéb önkormányzati árkokon

A közcélú vízi létesítmények üzemeltetési, karbantartási, fenntartási feladatait részben
támogatásból, részben a korábbi években befizetett érdekeltségi hozzájárulásból végezte a
Vértesaljai Vízi Társulat.
A vízitársulatok 2014. évben lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a központi
közfoglalkoztatási programban. Az egyes megyékben változó létszámban rendelkezésre álló,
döntően szakképzetlen vagy legfeljebb betanított munkás szintjén lévő munkanélkülieket a

vízitársulatok folyamatosan, lehetőség szerint lakóhelyük közelében tudták foglalkoztatni.
Legjellemzőbb feladatuk a vízitársulatok közfeladatát képező területi vízgazdálkodási művek
karbantartása.
A 2013-2014 országos közfoglalkoztatási programhoz benyújtott kérelem alapján a télitavaszi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódott a társulat. Összesen átlagosan 154 fő
foglalkoztatását végezte, illetve végzi a társulat, mert jelenleg is tart a program. A program
kezdete 2013.11.01. és a befejező dátuma 2014.04.30. volt Az összes közfoglalkoztatott
személyt 37 településről sikerült felvenni. A programkeretében 47 fő képzése is megtörtént.
2014. május 01 – 2014 november 30-ig a következő közfoglalkoztatási programban a Társulat
átlag 65 fővel végezte a közcélú vízfolyás fenntartását. Ebben az időszakban 13 települést
érintett a program. A közfoglalkoztatási program nem teljeskörűen fedezte a költségeket, így
a Társulat saját erőt is igénybe kellett, hogy vegyen.

DOKUMENTÁCIÓK:
A társulat fontos feladatának tekinti a vízfolyások hiányzó dokumentációjának pótlását.
Sajnos a pénzügyi lehetőségek alapvetően csökkentek a tervdokumentációk, üzemeltetési
engedélyek beszerzésében. Pedig szükséges, mivel a szigorodó pályázati rendszeren belül
csak az engedéllyel rendelkező művekkel lehet indulni. Az egyeztetések sok időt és energiát
emésztenek fel és a tulajdonosi hozzájárulások hiánya sok esetben gondot okoz. Ez
számottevően a pályázatok, beruházások során jelentős probléma, mert a tulajdonosi
hozzájárulást a pályázatok során mindig mellékelni kell, annak ellenére, hogy van-e a
vízfolyásnak üzemeltetési engedélye, vagy nincs.
TAGI PANASZOK:
Az érdekeltségi hozzájárulás törvényi alapvető változása miatt, több az érdekeltségi területet
érintő vízgazdálkodási probléma nem jut el a társulathoz. Kisebb problémák bejelentése, a
tagi panaszok kivizsgálása minden esetben helyszíni bejárással kezdődik, de sajnos a
kéréseket sok esetben a pénzügyi lehetőségek korlátozott volta miatt nem tudjuk teljesíteni.
Továbbra is jellemző, hogy a vizes panaszok jelentős részénél nem társulati kezelésben lévő
árokkal van gond. Nehézséget jelent, hogy az önkormányzati vagy magánkézben lévő
elhanyagolt harmadlagos művek nem képesek funkciójuk betöltésére és sajnos ez a tendencia
az társulat kezelésében lévő vízfolyásokra is jellemzővé kezd válni. A tagi kéréseket a
pénzügyi lehetőségek miatt csak részben tudjuk teljesíteni. Ilyen esetekben a munkavégzéshez
az Intéző Bizottság hozzájárulása szükséges. A pénzügyi lehetőségek az alapfeladatok
ellátását sem teszik lehetővé. A külön igények kezelése komoly gondot jelent a társulat
operatív vezetésének. Szükség lenne a többletfeladatok differenciált egyéb tagi díj keretében
történő finanszírozásra a többletmunkát igénylők részérre. Erre eddig továbbra is csak a Mór
Város Önkormányzatával volt lehetőség, akik vállalták a többletfinanszírozást, egyéb tagi
hozzájárulás formájában.
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VÉDELMI TERV:
A társulat víz-kárelhárítási tervvel rendelkezik. A terv felülvizsgálata évente esedékes, amely
felülvizsgálatánál a KDT VIZIG és a Fejér megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága képviselői is meghívást kaptak. A társulat a védekezéshez szükséges
szakemberekkel rendelkezik, amennyiben szükséges a további bevonható munkagépek
szerződés alapján biztosított.
EGYEZTETÉSEK:
A területen felmerülő minden építési tevékenység - amely érinti a vízfolyásokat, mint
befogadó vagy keresztező műtárgy - esetén az engedélyezési eljárás része a kezelői
hozzájárulás megkérése, melyet, a társulat állit ki, feltüntetve a további használatra vonatkozó
esetleges korlátozásokat.
FORRÁSOK:
Pénzügyi források :
A Vértesaljai Vízi Társulat küldöttgyűlése a törvényi változások miatt érdekeltségi
hozzájárulást és tagi hozzájárulást sem vetett ki a 2014. évre. A fenntartásra fordítható keret
az előző évek kivetéseinek a befizetéseiből, illetve a tartalékokból tevődött össze. Így
nemcsak az állami forrás biztosított keretet az vízfolyások fenntartására és a munkák
ellenőrzésére. Az állami vízfolyások fenntartására nem biztosított az állam keretet.
A beruházások utáni fenntartásra fordítható pályázati lehetőségeket folyamatosan
figyelemmel kísértük. A pályázati kötelezettségek ellenére az állam nem biztosított keretet a
beruházások utáni kötelező fenntartásra, így fenntartási keret nem állt rendelkezésre.
Eszközök:
A fenntartáshoz, védekezéshez szükséges gépi és kézi eszközök, valamint a nyilvántartási
rendszerek vezetéséhez szükséges informatikai háttér rendelkezésre áll.
Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel
A Vértesaljai Vízi Társulat feladatának tartja a gyors információáramlás lehetőségének
hatékony kihasználását. A területi és országos szervezetek közötti kapcsolattartás jelentősége
egyre fontosabb, nemcsak a tapasztalatcsere, hanem az érdekképviselet szempontjából is.
Ezért jó kapcsolatokat ápolt a Fejér megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságával, KDT-VIZIG, Agrárkamara, MHT szervezeteivel. Vértesaljai Vízi Társulat
tagja a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségeinek is (VTOSZ),
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SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓ:
Társulat 2014. évi árbevétele:
Épületek, berendezések bérbeadása:
Egyéb tevékenység árbevétele:
Közfoglalkoztatási támogatás:
Pénzügyi műveletek bevétel, egyéb bevétel:
Fenntartásra fordított bevétel:
Vízkárelhárítás, védekezés
Bevételek összesen:

1.260.000,1.020.685,106.609.119,20.559.442,30.253.955,461.052,129.449.246,-

Társulat 2014. évi ráfordítása:
Anyagjellegű költségek:
Személyi jellegű költségek:
Értékcsökkenési leírás:
Beruházások, fenntartások költségei:
Fenntartás, egyéb ráfordítás:
Ráfordítások összesen:
Árbevétel összesen:
Ráfordítások összesen:
2014. évi eredmény:
Mérleg szerinti eredmény:

5.566.797,6.050.324,187.414,110.976.979,10.195.412,132.976.926,129.449.246,132.976.926,- 3.527.680,- 3.527.680,-

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos adatok:
Megnevezés
Immateriális javak

Bruttó érték
390.000,-

Közcélú vízfolyások 376.165.469,Tárgyi eszközök összesen:

Értékcsökkenés
390.000,-

Nettó érték
0,-

127.440.623,-

248.824.846,259.019.264,-

2013. év
248.724.846,4.142.041,17.016.638,48.508,-

2014. év
241.201.538,4.142.041,17.016.638,-3.527.680,-

Saját tőke alakulása
Megnevezés
Jegyzett tőke
Tőketartalék lekötött tartalék
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
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Saját tőke összege:

272.632.033,-

261.532.537,-

A jegyzett tőke megegyezik a közcélú vízfolyások nettó értékével, ugyanis a
vízfolyások után elszámolt értékcsökkenés összegét nem költségként, hanem
jegyzett tőke terhére kell elszámolni.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy a 2014. évi munkáról szóló beszámolót
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Mór, 2015. május 18.
Tisztelettel:
Czachesz Gábor
igazgató
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