TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.
Igazgatóságunk 2012. évi tevékenységét alapvetően befolyásolta a rendelkezésre álló
pénzügyi források szűkössége — párosulva a fenntartási célelőirányzat késedelmes
biztosításával, — ami egy rendkívül visszafogott, takarékos feladat-végrehajtásra adott
csak lehetőséget.
Az igazgatóság működési területén 2012. évben nem került sor sem árvízvédelmi, sem
belvízvédelmi készültség elrendelésére.
Jégvédekezésre 2012. február 6-án 14:00-kor történő elrendeléstől a 2012. február 24-én 18:00kor történő megszüntetésig került sor. A készültségi időszak teljes hossza 19 nap volt, II. fok
elrendelése nem vált szükségessé.
A védelmi szakaszokon beavatkozásra nem került sor. A jégvédelmi szolgálat munkája a
készültség során a központi ügyeleti feladatokra, a jelentések, távmondatok készítésére és
megküldésére, a társszervek és az önkormányzatok tájékoztatására korlátozódott.
2012. évben öt esetben került sor környezeti, ill. vízminőségi kárelhárítási műszaki
beavatkozásra.
Az év folyamán a fenntartási, helyreállítási munkákat segítette a 2012. február 1-től december
31-ig tartó, 11 hónapos közfoglalkoztatási program, amelyben több, mint 1100 fő átlaglétszám
foglalkoztatását tudtuk biztosítani.
Összefoglalóan értékelve az igazgatóság 2012. évi szakmai tevékenységét elmondhatjuk,
hogy a lecsökkentett források miatt az alapfeladatainkból az üzemelés csak alacsony
szinten valósulhatott meg, míg a fenntartás a közfoglalkoztatás következtében az előző
éveket meghaladó szintet ért el.
A vízkárelhárítási feladatainkat maradéktalanul és eredményesen végeztük el.
Az igazgatóság által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok:

I.

Vízkárelhárítási feladatok:

1.

Jégvédekezés
Jégvédekezésre 2012. február 6-án 14:00-kor történő elrendeléstől a 2012. február 24-én
18:00-kor történő megszüntetésig került sor. A készültségi időszak teljes hossza 19 nap
volt, II. fok elrendelése nem vált szükségessé.
A védelmi szakaszokon beavatkozásra nem került sor. A jégvédelmi szolgálat munkája a
készültség során a központi ügyeleti feladatokra, a jelentések, távmondatok készítésére és
megküldésére, a társszervek és az önkormányzatok tájékoztatására korlátozódott.
A tavalyi jégvédekezési kiadások összege 438 eFt volt.
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2.

Vízminőségi kár elleni védelem
2012-évben III. fokú környezeti, ill. vízminőségi készültséget igazgatóságunknál öt
esetben kellett elrendelni, így az alábbi esetekben került sor környezeti, ill. vízminőségi
kárelhárítási műszaki beavatkozásra:
Balmazújváros 0186/1 hrsz-on lévő illegálisan elhelyezett veszélyes hulladék
felszámolása
A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2012. január 10. – 2012. január 11-ig
tartott.
A védekezés bruttó költsége 1.227 eFt
Király-éri halpusztulás
A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2012. július 01. – 2012. július 11-ig
tartott.
A védekezés bruttó költségként 764 eFt jelentkezett.
Hortobágy főcsatorna – nitrit szennyezés
A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2012. július 05. – 2012. július 20-ig
tartott.
A védekezés bruttó költsége 1.159 eFt volt.
Halpusztulás a Király-éren
A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2012. augusztus 06. – 2012. augusztus 14ig tartott.
A védekezés bruttó költsége 290 eFt éréket képviselt.
Kálló főcsatorna – tojás szennyezés
A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2012. szeptember 11. – 2012.szeptember
12-ig tartott.
A védekezés bruttó költsége 34 eFt volt.
A vízminőségi kárelhárítás előző évi költsége összesen 3 473 eFt értéket képviselt.

3.

Aszálykár elleni védelem
A TIVIZIG területén lehullott csapadék április 01. és szeptember 30. között 250,8 mm
volt, míg a területi sokévi csapadék átlaga 338,4 mm. A sokéves átlagtól való eltérés így 87,6 mm.

3
A lehullott csapadék mennyisége alapján elmondhatjuk, hogy a 2012. évi öntözési
idény, az éves összesítés szerint az átlagosnál szárazabb volt, az egyenlőtlen
csapadékeloszlás miatt aszályos jellegű.
A vízellátó rendszerek felkészítése az üzemeltetési időszakra az öntözési idény
megkezdéséig (április 15.) megtörtént. Elvégeztük a vízleadó útvonalak átöblítését, a
lefolyási akadályok eltávolítását, a vízszinttartó és szabályozó műtárgyak ellenőrzését
valamint a vízkészlet tározók is feltöltésre kerültek.
A vízkorlátozási terveket elkészítettük, aktualizáltuk és megküldtük az érintettek
szervezetek részére.

II.

Üzemelés, fenntartás:

1.

Üzemelési tevékenység
Az üzemelési tevékenységek közül a legjelentősebb tavaly is a szivattyútelepi
üzemelés volt. Ilyen szivattyútelepi vízátemelések főleg a Tisza-tó duzzasztása miatt
váltak szükségessé három, a Tiszába emelő szivattyútelepen (Támlaposi, Hataji, Egyeki
szivattyútelep), továbbá a Keleti főcsatorna mentén a szivárgó vizek visszaemelésére
további három automata szivattyútelepen (K-VI-övárki, Kaba-Aranyosi, Pálfoki
szivattyútelep).
A stabil szivattyútelepek üzemeltetése 2012. évben takarékos üzemmódban valósult meg.

2.

Fenntartási feladatok:
2012-ben a pályázatokon elnyert keretből megvalósult 40,5 km hosszban végzett
kotrás növelte a csatornák belvízlevezető képességét. Ezen rekonstrukciós munkákon
túl fenntartási keretből kotrásra 0,7 km csatorna hosszon került sor.
A 2012. évi célfenntartási keretből több szivattyútelep üzembiztonságát fokozó,
fenntartási munka kerül ezévre áthúzódó feladatként elvégzésre. A Borz I. és Hamvas
szivattyútelepeken tolózárjavítások, Borz II. szivattyútelepen szivattyújavítás, a Makkodi
és a Tiszacsegei szivattyútelepeken pedig mozgógereb javítások történnek.
2012-ben a kezelésünkben levő belvízcsatorna hosszának mintegy 3 %-a lett
iszaptalanítva, melynek mértéke elmarad a műszaki igényszinttől.
A kaszálás 40%-os mértéke (természetes állapotban tartandóval együtt 43 %) az
elmúlt évekhez képest növekedett, de még így is alatta van a szükséges szintnek.
A csatornákkal kapcsolatban megállapítható, hogy fokozott a feliszapolódás és erőteljes a
vízi-növényzettel való benőttség. Ennek következtében a medrek vízszállító képessége, a
vízjogilag engedélyezett állapothoz viszonyítva, 50-90 %-os a csatornák közel
kétharmadánál. Csupán 304 km-en haladja meg a vízszállító képesség a 90 %-ot, és 238
km-en még az 50 %-ot sem éri el.
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3.

Vállalkozási tevékenység:
Alapfeladataink ellátásán túl — minősített időszakon kívül — Műszaki Biztonsági
Szolgálatunk (MBSZ) szabad kapacitásának kitöltésére jelentős mértékű vállalkozási
tevékenységet folytatott.
Nagy eredménynek tarjuk, hogy a beszűkült vállalkozási piaci lehetőségek mellett is
tudtuk teljesíteni az ez évre vállalt célkitűzéseinket.
A vállalkozási munkákból 2012. évben 86.607 eFt árbevételt értünk el, 2.926 eFt
eredményt produklálva.

III.

Fejlesztési feladatok:

1.

Központi támogatásból megvalósuló fejlesztés:
A 48. számú „Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai”
elnevezésű
célkeretelőirányzatból 15.000 eFt támogatásban részesültünk a „Tisza balparti
őrtelepek védelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű feladat elvégzésére. A
tevékenység 2013. évre áthúzódóan kerül kivitelezésre.

Európai uniós pályázati források terhére végzett feladatok:
2.

Vízgazdálkodási tárgyú KEOP és ROP pályázati beruházások
KEOP 2.1.1/2F „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések" konstrukcióra benyújtott
„Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri
öblözetekben" című, KE0P-2.1.2/2F/09-2011 kódszámú pályázatunk megvalósításához
az kivitelező kiválasztása ez évben megtörtént, szerződéskötés 2012. november 9-én volt.
„Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között"
KE0P-2.1.1/2F/09-11-2011-0003 kódszámú pályázatunkhoz kapcsolódó minden
közbeszerzés a kivitelező kivételével lezárult.
„Árvízvédelmi biztonság növelésének közös elősegítése a Sebes-Körös jobb parti
határszelvénye térségben.” HURO/1101/075/1.3.2 kódszámú projekt előkészítése
megtörtént.
„Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés" KE0P-2.5.0-b projektben szakértőként vettünk részt a munkabizottság ülésein, elkészített
dokumentumok véleményezésében közreműködtünk.
A „TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi
terveinek korszerűsítése” című Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/2/6
projektünk megvalósítása lezárult. A program 2012. december 31-én befejeződött.
TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem
ÉAOP-5. 1.2/D-2f-2009-0007 projekt szám
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A projekt fizikai megvalósítása 2011. év végével megtörtént. A projekt összköltsége:
994.611 eFt volt. A projekt teljes (fizikai és pénzügyi) befejezése 2012. március 31-re
megvalósult.
TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A. ütem
(szivattyútelepek)
ÉAOP-5. 1.2/D1 -09-2010-0006 projekt szám
A projekt tervezett összköltsége 386.500 eFt volt, a teljes befejezés 2012. július 31-re meg
valósult.
TIKÖVIZIG Vízrendezési főművek rekonstrukciója II/B. ütem (belvízcsatornák)
ÉAOP-5. 1.2/D 1 -09-2010-0007 projekt szám
A projekt tervezett összköltsége 795.000 eFt volt, a teljes befejezése 2012. december 31re megtörtént.
TIKÖVIZIG Vízrendezési főművek rekonstrukciója III. ütem
ÉAOP-5. 1.2.D1-11-2011 -0001 projekt szám
A projekt tervezett összköltsége 399.906 eFt, a teljes befejezés az ütemezés szerint 2014.
első negyedévében várható.
Tiszavasvári város belterületi vízrendezése
ÉAOP-5.1.2/D2-11 projekt szám
Tiszavasvári Önkormányzata közös konzorcium keretében nyújtott be pályázatot a
TIKÖVIZIG-el belterületi vízrendezés tárgyában.
A projekt tervezett költsége 47.218 eFt, a teljes befejezése 2014. június 30- ra várható.
Komplex Tisza-tó projekt ( KE0P-2.2.1/2F/09-2011-0001)
A projekt kedvezményezettje a konzorcium nevében eljáró KÖTIVIZIG.
A TIKEVIR üzemeltetésében érintett három VIZIG közös pályázatot nyújtott be a KEOP
Komplex vízvédelmi beruházások prioritásra „Komplex Tisza-tó projekt" címmel,
melyben a TIKEVIR rekonstrukciójára 3.000.000 eFt került előirányzásra. 2012-ben
folytatódott a kivitelezés előkészítése (közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kivitelezők
kiválasztása).
A projekt befejezésének tervezett határideje: 2015. április 30.
Természet-és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík NATURA 2000 területén,
Bakonszeg térségében (KE0P-3.1.2/2F/09-2010-0010)
A projekt kedvezményezettje a TIVIZIG. A támogatás mértéke: 189 920 eFt (100%-os
támogatási intenzitás)
2012-ben a növénytelepítés és az ökológiai szabályozások kivitelezésével folytatódott a
projekt megvalósítása.
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3.

Egyéb pályázati beruházások:
Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén a határon átnyúló
termálvíztestek hidrogeológiai viszonyának és állapotának megismerésére
BIWATERM (HURO/0901/044/2.2.2) (Folyamatban lévő projekt)
A projekt kezdete: 2011. 03. 01., befejezése: 2012. 07. 31.
A projekt tervezett költsége 27.000 eFt.
A TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok
védelmi terveinek korszerűsítése - SH/2/6 (svájci támogatású)
A projekt tervezett összköltsége: 93.077 eFt, befejezésének várható időpontja:
2013.március 31.

IV.

Közfoglalkoztatási feladatok:
Igazgatóságunk 2012. évben is részt vállalt a közfoglalkoztatási feladatokból.
Szervezetünk kérelmet nyújtott be a 2012.évi országos közfoglalkoztatási programra 11
hónapos alkalmazásra. A hatósági szerződés aláírására 2012.január 31-én került sor, mely
szerint igazgatóságunk átlagosan 1.100 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását vállalta
2012.február 1 – 2012.december 31. közötti időtartamban. A program megvalósítása
során összességében 1.691 fő munkavégzésére került sor, amely éves átlagban 1.113
fő foglalkoztatását jelentette.
A program pályázott támogatási összege 1.258.835.829 Ft volt, mellyel szemben
1.210.443 Ft volt a tényleges felhasználás a tervezett közfoglalkoztatotti dolgozói létszám
terven felüli teljesülése mellett.
A közfoglalkoztatottak 1.522 hektáron kaszálást, gaztalanítást, 661 hektáron cserjeirtási
munkákat, 96 hektáron nádirtást, 284 hektáron erdőápolást végeztek. Ezen túl 55.650 db
facsemete pótlása történt meg, és 3.800 m3-nyi csatorna iszaptalanításra is sor került a
15.341 órányi műtárgy karbantartás mellett.
Összességében elmondható, hogy a program legfontosabb célja, az átlag 1.100 fő
munkanélküli foglalkoztatása megvalósult, értelmes és eredményes munkavégzéssel
jövedelemhez juttattunk embereket. A program végrehajtása során 74 település
lakossága volt érintett.

Debrecen, 2013. február 22.

Bara Sándor
igazgató

