
























 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 

Az ÉRV Zrt. Szilvásvárad településen 2015. évben végzett szennyvíz-
közmű üzemeltetési, karbantartási és fenntartási tevékenységéről 

 
 
 

 
Szennyvíz gyűjtőhálózat adatai: 
Szennyvízhálózat hossza gyűjtővezetékkel együtt:  22 460 fm 
Ebből bekötővezeték:  5 080 fm 
 
Szennyvíz tisztítómű adatai: 
Tisztítómű kapacitása:  800 m3/d 
Átlagos hidraulikai terhelés:  209 m3/d 
Elszállított szennyvíziszap mennyiség (I-8. hó): 84 640 kg 
Elszállított rácsszemét mennyiség (I-8. hó):  1 560 kg 

 
Fogyasztói értékesítési adatok: 
 
 

2015. évben  szennyvíz csatlakozások száma: értékesített 
szennyvízmennyiség [m3] 

Intézmény 4 959 

Lakosság 603 24 648 

Közület 67 21 786 

Üdülő 55 881 

összesen: 729 48 274 

 
 
 

2015. évben végzett üzemelési, karbantartási tevékenység adatai: 

 

szennyvíztisztító telep   alkalom 

Betörés jelzés hibaelhárítás Kompresszorházban mozgásérzékelés kivizsgálása. 1 

Épületgépészeti berendezések 
hibáinak elhárítása 120l Hajdú bojler javítása, vízkőtelenítés 1 

Földből ázalgás elhárítás 
klórozó és fertőtlenítő medence közt, földből ázalgás 
megszüntetése 1 

Földből folyás elhárítás 

klórozó és fertőtlenítő medence közt, klórhajtóvíz 
földből ázalgás 
 megszüntetése/ Gépi földmunka 1 

Fővonal /gerinc/ duguláselhárítás Fertőtlenítő medencék közt vezeték duguláselhárítás 3 

  
A feladóakna és utolsó szv gyűjtő akna közt szv 
duguláselhárítás + zsírfogó tisztítás 3 



Kémiai víz- és szennyvíztisztítás gépi 
eszközeinek hibáinak elhárítása Klórozó helyiség, vízvezeték javítás. 2 

Levegőztetés, gáztalanítás gépi 
eszközeinek hibáinak elhárítása 2-es légfúvó villamos vezérlési hibaelhárítás 1 

  kis mamut sziv fúvó, villamos vezérlési hibaelhárítás 1 

Magasépítmények, épületek 
hibáinak elhárítása Kezelő és szociális épület 120l bojler hibaelhárítás 2 

  Bojler nyömáscsökkentő csere 1 

  Kezelőépület világítás javítása. 1 

Más üzemkódra végzett üzemelési 
feladat Üzemelési feladatok ellátása. 9 

Mechanikai tisztítás gépi 
berendezéseinek hibáinak elhárítása iszaprés javítás 1 

  Iszapprés javítás, golyóscsap csere 1 

  
iszapprés,kompresszor hibaelhárítás (nem 
megfelelően kapcsol) 3 

  iszapprés karbantartás, csigaszívattyú javítás 1 

  Limus iszapprés oldalvánorlás bajszos végállás csere 1 

  Iszapfeladó szivattyú gumibetét csere. 1 

Mélyépítési aknák és műtárgyak 
hibáinak elhárítása fölöző háló, javítás, csere 1 

  
Kombinált műtárgy, utóülepítő technológiai vezeték 
duguláselhárítás. 1 

  
1-es utóülepítő technológiai vezeték 
duguláselhárítás. 1 

Parkosítás hibáinak elhárítása Rendszeres kaszálás, fűnyírás, gaztalanítás 6 

Szivattyúk hibáinak elhárítása Feladószivattyú duguláselhárítás. (utólagos) 1 

  2. sz. feladószivattyú takarítása. 1 

  Iszapfeladó szivattyú nem szállít/hibaelhárítás. 1 

  Klórhajtóvíz szivattyú nem szállít/hibaelhárítás. 1 

  1-2. szv feladószivattyú takarítása. 1 

   

Szivattyúk hibáinak elhárítása 
Iszapprés csigaszivattyú nem szállít/hibaelhárítás. 
(tömszelence) 

 
1 

  2. sz. feladószivattyú takarítása. 1 

Technológiai terek tisztítása Technológiai terek takarítása 1 

  zsírfogó takarítás 1 

    1 

átemelő   1 

Épületek  Épületetek belső karbantartása 1 

Parkosítás  Udvartér karbantartása sövény nyírás,gaztalanitás 2 

    1 

gyűjtőhálózat   1 

Fedlap csere Tisztítóakna fedlap törött.(utólagos) 1 

Fedlap pótlás Aknafedlap hiányzik. 1 

Földből folyás elhárítás szv. folyás földből  eredet feltárás, elhárítás 1 



Fővonal /bekötés/ duguláselhárítás Nyomvonal süllyedés kivizsgálás elhárítás 1 

  Szv. Duguláselhárítás 1 

  Duguláselhárítás 4 

Fővonal /gerinc/ duguláselhárítás szv gerinc duguláselhárítás 1 

  szv. folyás földből elhárítása 1 

  Duguláselhárítás 2 

  Szv gerinc duguláselhárítás (utólagos) 2 

Fővonal tervszerű tisztítás Szv. gyűjtőhálózat tervszerű mosása 1 

  Miskolci-vasút út szv gerinc mosatás 1 

Ipari televíziós vizsgálat Kamerázás. 1 

Más üzemkódra végzett üzemelési 
feladat Üzemelési feladatok ellátása, ellenőrzés. 8 

Mélyépítési aknák és műtárgyak Tisztítóakna fedlap törött.(utólagos csere) 1 

Nyomvonal süllyedés javítás Nyomvonal süllyedés kivizsgálás elhárítás 1 

Új szennyvízbekötés műszaki 
átvétele Új szennyvízbekötés műszaki átvétele 1 

  Illegális szennyvízbekötés legalizálása 8 

 

A 2015. évre végrehajtott és tervezett használati díjas  

felújítások, beruházások, és költségei: 

 

Szilvásvárad, szvt,1 db ST 1014 Coverco tip szivattyú felújítása 124 460 Ft 

Szilvásvárad, szvt,1 db ST 1014 Coverco tip szivattyú ki- és beszerelési költsége 25 400 Ft 

összesen 149 860 Ft 

 
Tervezett felújítások: 
 
kezelőépületek felújítása (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, festés) 1 000 000 Ft 

indukciós szennyvíz mennyiség mérő beszerzése, beüzemelése 500 000 Ft 

 

 
 

A Szilvásváradi Szennyvíztisztító Telep megfelelő hatásfokon, problémamentesen 
üzemel. Az ehhez szükséges üzemviteli és karbantartási feladatokat az ÉRV Zrt. Keleti 
Szennyvíztisztítási Divízió munkatársai látják el, adott esetekben külső kivitelező 
bevonásával. A klórozó berendezések, légfúvók és oxigénszint mérő berendezések 
folyamatos, szakszerű karbantartását továbbra is külső szolgáltatók igénybevételével 
rendszeresen biztosítjuk. A tisztítótelepi figyelő- riasztórendszer, valamint a szennyvízfogadó 
átemelő aknájába kiépített sms-alapú felügyeleti rendszer kifogástalanul üzemel. Ez a 
felügyeleti rendszer biztosítja, hogy az üzemzavar elhárítás (bekövetkezés – értesítés – 
elhárítás) maximum 1-2 óra alatt megtörténjen. 

  
Az szennyvíztisztító telep kezelőépületének fűtéskorszerűsítése érdekében a régi 

elavult fűtőtesteket cseréljük korszerűbbre és gazdaságosabbra, ezáltal kevesebb 
energiaráfordítással jobb fűtési teljesítményt érhetünk el. Ennek a korszerűsítésnek a részét 
képezi az épület nyílászáróinak cseréje is, minek köszönhetően a hő veszteség 
minimalizálható, ez szintén jelentős energia megtakarítást eredményez. 

 
 



A technológia részét képező indukciós mennyiségmérő meghibásodott, javítása nem 
lehetséges, új beszerzése szükséges, hogy pontos adatot kapjunk a szennyvíztisztító telepre 
érkező szennyvíz mennyiségéről, és a technológiai folyamatokat ehhez a mennyiséghez 
tudjuk kalibrálni a hatékony szennyvíz tisztítás érdekében.  

 
 
 
 

Szilvásvárad Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvíz minőség, 
tisztítási hatásfok jelzőszámai 

 

 
 
KOI: mint összegző paraméter alatt valamely vízminta kémiai úton lebontható szerves és szervetlen 
vegyületeinek oxigén igényét értjük. 

 
A KOIk tisztítási hatásfok 2015.1-8.hóban 87,7%-100% volt. 
 
 



 
 
BOI: a víz- és szennyvízminták szervesanyag-tartalmának közelítő értéke, amely a baktériumok általi 
oxidációjához szükséges oxigénigény meghatározására szolgáló paraméter. 

 
BOI tisztítási hatásfok 2015.1-8.hó 95,5%-100%. 

 
A gyűjtőhálózaton beérkező nyers szennyvizek összetételében az előző években is  

jelzett magas zsírtartalom sajnos továbbra is tapasztalható. Ennek csökkentése, elkerülése 
érdekében felhívjuk a figyelmet a  vendéglátó egységeknél használt előtisztító műtárgyak, 
zsírfogó aknák rendszeres tisztításának, karbantartásának fontosságára.  

A csatornahálózaton eddig végrehajtott sikeres rekonstrukciók során a hálózati 
infiltrációs jelenséget sikerült nagymértékben csökkenteni. A csapadékos időszakban 
jelentkező idegenvizek azonban még mindig többletterhelést okoznak. A lehetséges kritikus 
szakaszok feltárását folyamatosan végezzük. Az infiltráció megszüntetésére Társaságunk 
feltérképezi az optimális, költséghatékony rekonstrukciós eljárásokat, mely tevékenység 
részeként a közelmúltban az Aqua Regia Kft által az IPA Gmbh-tól Magyarországra hozott 
és sikeresen bevezetett speciális felületi bevonatoló eljárását teszteltük az egyik frekventált, 
Vasút úti csatornaszakaszon. Az eljárással nagy biztonsággal megszüntethetők a hálózati 
idegen vizek beáramlása. 

Az illegális csapadékvíz, és szennyvíz bekötések feltárását továbbra is folyamatosan 
végezzük, 2015. évben 8 ingatlan illetéktelen csatornahasználatát sikerült feltárnunk, 
legalizálnunk. Új szennyvízcsatlakozás műszaki átvételére 4 esetben került sor. 

 
Ezúton is köszönjük a Polgármesteri hivatal munkatársainak az üzemeltetési, 

karbantartási feladatainkhoz és fogyasztói kapcsolatokban, ügyintézésben nyújtott 
segítségét, közreműködését! 

 
Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy rövid tájékoztatónkat a településen végzett 

tevékenységünkről, annak megtárgyalása után, fogadja el. 
 
                                       Üdvözlettel:                ÉRV ZRT  
                                                           Keleti Szennyvíztisztítási Divízió 



Előterjesztés 

 

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2015. évi működéséről szóló beszámoló 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása 2013. január 1. napjával történt 

meg. Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni a Közös Hivatal működésének jelenlegi 

legfontosabb tudnivalóit, adatait. 

Jelenlegi személyi állomány: 

1 fő jegyző 

Székhely      Kirendeltség 

- 1 fő adóügy     - 1 fő adóügy 

- 3 fő igazgatási     - 1 fő igazgatási 

- 3 fő gazdálkodási 

- 0,25 fő részmunkaidős, határozott időre kinevezett adóellenőr 

Mindösszesen: 10,25 fő. 

Természetesen a munkakörök osztott munkakörök, így megnevezésük kizárólag a 

legnagyobb arányban felmerülő feladatkörökre utalnak. 

Létszámunk a költségvetési törvényben a településeink lakosságszámára meghatározott 7,5 

főnél 3,5 fővel több, de a közös költségvetésből – takarékos gazdálkodással – 

finanszírozható. Továbbra is megállapítható, hogy a költségvetési törvényben igen 

aránytalanul van meghatározva az elismert létszám, s mivel feladataink nem csökkentek 

olyan arányban, mint létszámunk – a járási változások miatt – a létszám további csökkentése 

szóba sem jöhet. Igyekszünk az adminisztrációs terheket közmunka programok keretében 

foglalkoztatottak bevonásával megoldani. A hivatal állományának egésze nagyon leterhelt. 

Munkánk mennyiségén 2013. és 2014. években emelt, hogy a járási hivatalba a Nagyvisnyói 

Kirendeltségről került át két fő köztisztviselő. A megmaradt feladatok így javarészt a 

kirendeltségen dolgozó két kolléganőre, a 3 gazdálkodási előadóra, és személyemre hárul 

azóta is. Ezen az elmúlt időszakban az változtatott, hogy szociális területről újabb feladat- és 

hatáskörök kerültek átadásra járási szintre és újjá alakult a helyi szociális támogatások 

rendszere, amelyről természetesen értesültek a képviselők. 

A munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképzettséggel, továbbá a jogszabály 

által előírt közigazgatási alap-, ill. szakvizsgával jelenleg minden munkatárs rendelkezik.  

2013. évben bevezetésre kerülő új közszolgálati továbbképzési rendszerben minden 

közszolgálati tisztviselőre kiterjedt/kiterjed a továbbképzési kötelezettség, amelyeknek a 

kollégákkal eleget tettünk illetve folyamatosan eleget teszünk. 
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Heti egy alkalommal (főként szerdai napokon) Nagyvisnyó községben intézem a jegyzői és 

egyéb teendőket. Persze előfordul, hogy továbbképzés, értekezlet, testületi ülések, vagy 

szabadság miatt ez változik, de emellett szükség szerint, amikor olyan ügy adódik, hogy 

szükséges a jegyző jelenléte, vagy egyéb esetekben helyszíntől, időtől és munkaidőtől 

függetlenül megoldom a rám eső, vagy jegyzőt igénylő feladatokat. 

Feladataink a vállalt társulásokkal kapcsolatban az elmúlt időszakban nem nőttek tovább: 

Az Óvodai Társulás persze nem önmagában hozott többletfeladatot, hanem abból a tényből 

kifolyólag, hogy a társulás jogi személyiséggel bír, így költségvetése – könyvelése – 

beszámoló készítési kötelezettsége mind a társulásnak, mind az óvodai intézménynek külön-

külön jelentkezik. 

Jelentős többletfeladat jelentkezett azonban a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális 

Szolgáltató Központ társulása miatt is, ugyanis a székhelyet terhelő, s leginkább 

gazdálkodási, pénzügyi feladatok is Szilvásváradon jelentkeznek továbbra is. A társulással 

kapcsolatos problémákról, döntésekről és további tervekről a képviselők tudomással bírnak. 

Összegzésként ki szeretném emelni a következőket: 

- Bár a 2015. márciusi a feladatátadással csökkenni látszott feladatunk, ez még sem 

realizálódott. Tekintettel arra, hogy az év közbeni jogszabály-módosításoknak 

köszönhetően – ha nem is állandó jelleggel – megszaporodtak feladataink, nem is 

beszélve a többször sürgős határidőkkel jelentkező adatszolgáltatási 

kötelezettségeinkről. 

- Feladataink elvégzése és azok eredményei nagyon sokszor nem mutatkoznak látványosan 

és iktatott ügyiratok formájában. Ugyanakkor a személyesen, telefonon ügyfelekkel 

bonyolított egyeztetések, megbeszélések és segítségnyújtások sok időnket igénybe 

veszik. Aki emberekkel foglalkozik, az tisztában van ezzel. 

- Nyilvánvalóan akadnak hiányosságok, esetleges csúszások a hivatali dolgozók 

munkavégzése során, ugyanakkor mindenki igyekszik legjobb tudása szerint, 

lelkiismeretesen dolgozni, így ezúton is szeretném megköszönni a munkatársak 

munkáját. Ez azért is fontos, mert – feltételezhetően nem kell részletezni a 

képviselőknek – nem könnyű megfelelően helytállni a mai önkormányzati rendszer 

keretei között, valamint megfelelni az ügyfelek különböző elvárásainak.  

- Köszönettel tartozok és tartozunk természetesen polgármestereinknek és a 

képviselőknek is, akik – túl azon, hogy nem hagynak minket unatkozni - támogatják 

mindennapi munkánkat. 

 

Szilvásvárad, 2015. szeptember 15. 

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.         

                     jegyző 
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