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HÍRFORRÁS
A DRV ZRT. ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVELE

MEGTARTOTTA ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT A TÁRSASÁG

SZAKMAI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK KOLLÉGÁINK

A Társaság 2019. május 27-én tartotta meg az éves rendes
közgyűlését, melyen a részvényesek jóváhagyták a társaság 2018.
évi beszámolóját.

Büszkén számolhatunk be arról, hogy a negyedév során két
munkatársunk is rangos elismerésben részesült.

Az ülésen Volencsik Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy a
társaság stabil és eredményes évet zárt 2018-ban. Kiemelte, hogy
az előző évek tudatos gazdálkodásának következményeként,
valamint a sikeresen végrehajtott intézkedések együttes hatására a
DRV Zrt. a kitűzött célját, vagyis a vállalat működési
hatékonyságának további stabilizálását és a likviditási helyzet
javítását elérte. Ennek köszönhetően a vállalat tulajdonosai
122.913 millió forintos mérlegfőösszeggel és 226 millió forintos
Ft adózott eredménnyel fogadhatták el a 2018. évi beszámolót
azzal, hogy az adózott eredmény átvezetésre kerül az
eredménytartalékba.
A közgyűlés a társaság Felügyelő Bizottságából nyugdíjazás miatt
távozott dolgozói delegált pótlására új felügyelő bizottsági tagot
választott Gábor Imre társasági munkavállaló személyében.
A további napirendi pontok között szerepelt, illetve elfogadásra
került még az előző egy évben visszavásárolt dolgozói részvények
törzsrészvénnyé alakítására vonatkozó előterjesztés, az átalakított
részvények társasági portfólióba helyezése, és a hozzá kapcsolódó
alapszabály-módosítás.

Az Országos Víziközmű Konferencián a kiváló szakmai
munkájáért elismerő oklevélben részesült Telkes Gabriella
kolléganőnk, a Fejér Megyei Vizsgálólaboratórium laborvezetője.
Gabriella 1987-ben kezdett el dolgozni a Társaságnál, jelenlegi
munkakörét 2011 óta tölti be. Szakmai munkájának
köszönhetően vállalatunk
az elsők
között vezette
be az
atomabszorpciós és gázkromatográfiás vizsgálatot.

2019. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNA TÁMOGATÁS

Kiírásra került a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására vonatkozó pályázat, amelyet a DRV Zrt. működési
területén több mint 350 önkormányzat jogosult benyújtani.
A korábbi évek tapasztalatai és önkormányzati partnereink
visszajelzései alapján a Társaság egyeztetést folytatott a
Belügyminisztériummal, amelynek eredményeként a benyújtás
módja egyszerűsödött, továbbá a kötelező mellékletek
mennyisége is csökkent. A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. július 1.
Ezúton is köszönjük önkormányzati partnereink közreműködését!
ÁTFOGÓ HIVATALI ELLENŐRZÉS A TÁRSASÁGNÁL

A Magyar Hidrológiai Társaság Pro Aqua emlékérem
kitüntetésben részesítette Gorján Ferenc kollégánkat jelentős
szakmai, illetve társasági szervező munkája elismeréseként. Az
emlékérmet 2019. május 23-án adták át munkatársunknak, aki
jelenleg műszaki szolgáltatási vezetőként dolgozik vállalatunknál.
Többek között ő felel a Hibadiszpécser Központ, a Műszaki
Előkészítési Csoport, a Térinformatikai Csoport és a Központi
Elektronikai Csoport munkájának irányításáért, mindemellett
társaságunk és így a régió vízellátásában meghatározó, számos
projekt irányítója, illetve résztvevője. A DRV Zrt.-nél végzett
munkája mellett a Magyar Hidrológiai Társaság keretén belül is
tevékenykedik, jelenleg (2014-től) annak alelnöke.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019.
április 15-én átfogó ellenőrzést indított a DRV Zrt.-nél.
A Hivatal az ellenőrzés során vizsgálja az általános jogi
megfelelőséget, a személyzeti feltételek meglétét, a
vagyonleltárak és vagyonnyilvántartások vezetését, a kiszervezett
tevékenységeket, a számviteli szétválasztás megvalósulását, a
használati díjak felhasználását, a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás nyilvántartását és felhasználását, a műszaki
eszközfelkészültséget, a társaság beszerzési szabályzatát, a
felhasználói egyenérték bevallást, valamint ellenőrzi a társaság
által üzemeltetett víziközmű-rendszereket, illetve a vállalat
gazdasági mutatóinak megfelelőségét.
A vizsgálathoz kapcsolódóan az iratbenyújtási és tényállás
tisztázási fázisban már több száz dokumentum került megküldésre
a Hivatal részére, a helyszíni ellenőrzések pedig 2019. június 2526. napján kerül sor, melynek eredményéről a vizsgálat lezárását
követően tájékoztatjuk partereinket.
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2020-2034. ÉVEKRE VONATKOZÓ GFT ELKÉSZÍTÉSE

EGYÜTT A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

A DRV Zrt. az idei évben is elkészíti, és július 30-ig megküldi
véleményezésre és jóváhagyásra a települési és térségi víziközműrendszerek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének
dokumentációját az illetékes önkormányzatoknak.

Társaságunk tudatában van a környezetkárosítás okozta globális
veszélyeknek, és érdekelt abban, hogy a maga felelősségi körében
mindent megtegyen a környezettudatos működés érdekében.
Dolgozóinkat is erre ösztönözzük, hiszen együtt többet tehetünk.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a
mindenkori gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének
elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és
pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte,
de a korábbi gyakorlatnak megfelelően, az ellátásért felelősök
meghatalmazása alapján a társaság az idei évben is elkészíti mind
a beruházási, mind pedig a felújítási és pótlási tervet.
A társaság a programban feltűntetett rekonstrukciós, fejlesztési
munkákat az önkormányzatok ilyen irányú felhatalmazása alapján
tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése,
majd képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után a
korábbi években már elkülönítetten kezelt használati
(bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás
képezheti a finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközműfejlesztési munkáknak.

A madarak és fák napja alkalmából 2019. május 10. és 22. közötti
időszakban faültetésre buzdítottuk a vállalat valamennyi
munkavállalóját, melynek hatására 105 munkatársunk, 14
csapatba szerveződve ültetett különböző fajtájú díszfákat,
gyümölcsfákat, tujákat a szolgáltatási területünk számos
településén ezzel is hozzájárulva a klímaváltozás elleni
küzdelemhez és levegő tisztaságának javításához.
Tabi Üzemvezetőségünk szennyvízkezeléssel foglalkozó
munkatársai pedig egy napi munkával a tabi szennyvíztelep felé
vezető bekötő utat szabadították meg a lakosság által illegálisan
lerakott, nagy mennyiségű veszélyes hulladéktól és építési
törmeléktől. A munkatársaink által összegyűjtött szemét
elszállításához az önkormányzat nyújtott segítséget, melyet
ezúton is köszönünk.

A DRV IS MEGJELENT AZ EGÉSZSÉGNAPON

A település víziközmű-szolgáltatójaként edukációs céllal
társaságunk is képviseltette magát a MEVID Zrt. szervezésében
megrendezett Kozármislenyi Egészségnapon 2019. május 31-én.
A település Janikovszky Éva Általános Iskolájának közel 200 alsó
tagozatosa és tanáraik megtöltötték a helyi sportcsarnokot, ahol
játékos vetélkedőn vehettek részt. Tizenegy állomáson várták a
gyerekeket, ahol lehetőségük volt egészséges ételeket kóstolni és
készíteni, mozogni, továbbá fontos és hasznos ismereteket
szerezni az egészséges életmóddal kapcsolatban.
A DRV-s standon, amely A víz az élet nevet viselte, a
csapvízfogyasztás fontossága, a vízkészletek megóvása, valamint
a vízzel kapcsolatos környezettudatos magatartás volt a
fókuszban.
Mohácsról
érkezett
kolléganőink
érdekes
laborbemutatóval készültek a résztvevők számára, emellett
csapatonként egy-egy kvízt is kitölthettek a gyerekek egy tableten,
amelynek segítségével játszva tanulhattak, a helyes válaszokat
pedig egy-egy társasjátékkal, valamint reklámajándékokkal
jutalmaztuk.
Az egészségnap nagy sikerrel zárult, a tanulók hasznos és értékes
információkkal gazdagodtak.

HASZNÁLATI DÍJ SZÁMLÁZÁSA

Felhívjuk tisztelt önkormányzati partnereink figyelmét arra, hogy
csak a jogszabályban és az üzemeltetési szerződésben rögzített
előírásoknak megfelelően kiállított használati díj számlákat áll
módunkban befogadni!
A használati díjról szóló számlákat a NÜSZ Zrt. kezeli. Feladata
a beküldött számlák tartalmi és alaki megfelelőségének
ellenőrzése, mely során az áfa törvény 2007. évi CXXVII tv. 58
§.-ban, valamint az üzemeltetési szerződésben előírtaknak való
megfelelést vizsgálja. Ellenőrzi a rögzített fizetési határidőt (30
nap), továbbá azt is, hogy a számla kibocsátójának adatai
megegyeznek-e a cégjegyzékben tárolt adatokkal. Amennyiben a
számla nem megfelelően került kiállításra, a NÜSZ Zrt.
visszaküldi azt.
Kérjük, hogy a használati díj számlák kiállítása során fokozott
figyelmet fordítsanak a fenti feltételek maradéktalan betartására,
mellyel hozzájárulhatnak a gördülékeny ügymenet elősegítéséhez.
Amennyiben a számlák kiállításával kapcsolatban kérdésük
merülne fel, önkormányzati referens munkatársaink állnak szíves
rendelkezésükre.
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