Tájékoztató
Felkészülés 2012-2013
A Vksztv. megjelenésével Paks városa azonnal megkezdte a felkészülést a törvény
által meghatározott alapelvek és célok mentén, az új tulajdonosi struktúra
kialakítására és magas szintű szolgáltatási feltételek biztosítására. A közel 20 éve
működő vízmű-társaságunk feltőkésítésével, illetve rendszerszervezésben,
szervezet- és működésfejlesztésben, valamint az iparágban mintegy 20 éves
felügyelő bizottsági tapasztalattal rendelkező új ügyvezető kinevezésével
megtettük az első lépést a regionális szolgáltatóvá történő átalakításra.
-

Az új menedzsment – jogi, pénzügyi és műszaki szakértők bevonásával –
kidolgozta az új társaság működésének és a több évre tervezett integrációs
folyamat szerződéses konstrukcióját.

-

Mintadokumentumokat készített a tulajdonszerzésre és a bérleti-üzemeltetési
megállapodásokra.

-

A köztulajdonban álló társaságok speciális szabályai szerint kidolgozta a teljes
munkaügyi rendszert az új dolgozók – munkajogi jogutódlással történő –
átvételére és alkalmazására, a munkaszerződéstől, a kötelező tájékoztatókon
keresztül az új munkaköri leírásokig.

-

Komplex és településekre lebontott projektterveket készített a szolgáltatások
műszaki átadás-átvételére;

-

A fogyasztók zavartalan és biztonságos ellátása érdekében a korábbi
üzemeltetőktől - a helyi igények szerint - megvásárolta a működtető vagyont és
a kinnlevőségeket;

-

A fogyasztókkal új felhasználó szerződéseket köt az időközben változó
szabályozások figyelembe vételével, külön hangsúlyt fektetve a
kényelmetlenségek elkerülésére és a korrekt tájékoztatásra;

-

A területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségeknél megkérte az új engedélyeket az új szolgáltató részére;

A főtulajdonos és a társaság együttesen – egyetértve a törvényhozói szándékkal kiemelt felelősséget vállalt a térségi/regionális víziközmű szolgáltatás
megszervezésében és jelentős élőmunkát, valamint több százmillió forintnyi
befektetést tett e közösségi cél érdekében.
A kialakított átalakulási és működési modellünk több, hasonló kihívással
szembenéző társaság mintájául szolgált és szolgál. Ennek egyes elemeit többen
átvették és sikeresen alkalmazzák. Egyebek mellett ez a tény is visszaigazolta
helyes döntésünket.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37.
Tel: +36-40/462-000, E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu – Internet: www.mezofoldviz.hu

1

Tájékoztató
Az eredmény
A Mezőföldvíz Kft. az elmúlt közel másféléves munkája során elérte, hogy az
üzemeltetés biztonságának folyamatos fenntartása mellett a
-

korábban 4 önkormányzati tulajdonosi kört 44 településre bővítette,

-

a fogyasztói egyenértékét mintegy ötszörösére növelve,

-

a műszaki szolgáltatást 5 főmérnökségre (Paks, Bonyhád, Pécsvárad,
Dunaföldvár és Százhalombatta) szervezve,

-

a külső szabályozási környezetre és a hatékony működésre szabott konzisztens
belső szabályozással és

-

stabil pénzügyi alapokkal rendelkező, átlátható gazdálkodású, működő
regionális szolgáltatóvá vált,

-

amely képes integrálni további csatlakozókat is.

A társaság eredményesen aknázza ki az M6-os autópálya és a 6-os számú
főközlekedési utak által elérhetővé tett logisztikai tengelyt. A központi
adminisztráció (pénzügy, számvitel, kontrolling, munkaügy, beszerzés stb.)
költséghatékonyabbá tett megszervezését jól ötvözi a fogyasztókat leggyorsabban
elérő, önállóan is teljes műszaki szolgáltatásra képes főmérnökségek
decentralizálásával.
Az elmúlt évben bevezetett és már üzemszerűen működő korszerű informatikai
megoldásaival, mint pl. call centerrel bővített egységes ügyfélszolgálati rendszer,
vagy térinformatikai-műszaki rendszer, alkalmassá vált a végrehajtási rendeletben
meghatározott magas követelmények fokozatos teljesítésére.
A társaságunk iránti bizalmat, műszaki és személyi felkészültségünk igazolását
jelentette, hogy 2013. január 1-től a Mezőföldvíz Kft. üzemeltetheti az atomerőmű
kommunális ivóvíz bázisát. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ezen döntésével
alátámasztotta, hogy a nukleáris iparágban elvárt magas biztonsági és minőségi
követelményeknek is megfelelt a szervezet.
Ezek az eredmények nem marketing-szlogenek. Minden megállapításomat tényekre
alapozom: rendszeresen és megfelelő mélységben vizsgáljuk a társaság működését.
A 2012. évi – könyvvizsgáló által auditált - beszámoló és a 2013. évi üzleti terv
nyilvános, mind a 44 tulajdonos ismeri és egyhangúan jóváhagyta. A 2013-ra
vonatkozó tervek végrehajtásával az ügyvezetőt és a menedzsmentet megbízta. A
tulajdonosi felhatalmazás alapján az integrációs és fejlesztési célok teljesítése
érdekében a vezetés már megtette a szükséges szakmai lépéseket és hosszabb távú
kötelezettség vállalásokat.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37.
Tel: +36-40/462-000, E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu – Internet: www.mezofoldviz.hu

2

Tájékoztató
Ellátási terület, részletes ismertető
Mezőföldvíz Kft. honlapon: http://www.mezofoldviz.hu/mezofoldviz/index.php
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A jövőkép
A törvény szerint az akkreditációkor ismert ellátási terület – és fogyasztói
egyenérték – nagyságát az engedély kérelemben bemutatott integrációs tervben
foglaltakkal megnöveli a társaság.
Ahogy eddig is tette, a jövőben is biztosítani fogja a hatékony, legalacsonyabb
költség elvét alkalmazó üzembiztos ellátást.
Az MVM Paksi Atomerőmű – és bővítésének - kommunális víziközmű szolgáltatására
is felkészülünk. Az integrációs tervünk erre is kiterjed. Ez a stratégiai pozíció
speciális feladatokat is ró társaságra, de a városra is. A város számára különösen
fontos érdek fűződik ahhoz, hogy egy szolgáltató, egymással összekapcsolt és
egymásnak egyben tartalékát is képező vízbázisokkal biztosítsa az erőmű és a
lakosság ellátását. Ez egyben értelmes kapacitás-kihasználását (nappal az
erőműben dolgoznak, este otthon használják) és a magas rendelkezésre állást is
jelent.
Paks városa mindezért eddig is jelentős áldozatot vállalt és ellátási felelősségének
biztosítása érdekében a jövőben sem zárkózik el a fejlesztési források
mobilizálásától, ill. az ellátási terület növelésétől.
Paks, 2013. május 14.

Hajdú János
Paks Város polgármestere
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