
Feladat

A vezérigazgató a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot harmadik személyekkel

szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét és

gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Zrt. működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, véleménynyilvánítás, a közgyűlés, a felügyelő

bizottság, az igazgatóság stratégiai és egyéb taktikai döntéseit befolyásoló határozatainak jogi

előkészítése, az előkészített anyagok jogi tartalmi ellenőrzése, meghatalmazás alapján általános

képviselet peres és peren kívüli eljárások alkalmával, bíróságok és más hatóságok előtt.  

Információbiztonsági program kidolgozása, megvalósítása és menedzselése, együttműködés a

különböző szervezeti egységekkel információbiztonsági problémák megoldásában, tanácsadás a

szervezet különböző részeiben felmerülő információbiztonsági kérdések kezelésére.

A Zrt. fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, az alkalmazottak részére

fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése, kapcsolat tartás a fogyasztóvédelmi

hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami

szervekkel.

A vállalatvezetés munkájának támogatása, zavarmentes működésének biztosítása, kapcsolattartás

a Zrt. vezetése, valamint a külső és belső szervezetek, szervezeti egységek között.

Jogi képviselet

MIR vezető

KIR vezető

Információbiztonsági vezető

Fogysztóvédelmi referens

A kiépített rendszerek működtetése, fejlesztése, a kézikönyv összeállítása, belső auditok

szervezése, vizsgálatok megállapításaival a vezetői intézkedések és döntések előkészítésének

segítése.
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Feladat

Vezérigazgató

Szervezeti egység

A közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési és -kezelési szolgáltatás folyamatos és szakszerű

működésének irányítása, a gazdaságos műszaki feltételek biztosítása.

A Társaság és szervezeti egységei energia felhasználásának felügyelete, az energiafelhasználás

alakulásának elemzése, javaslat tétel a szükséges intézkedésekre, éves energiafelhasználási

(elektromos áram, vezetékes gáz, tartályos gáz, benzin, gázolaj) terv elkészítése, a szervezeti

egységek energiagazdálkodási feladatainak meghatározása.

A vízbázis állapotának felmérése, védőterület lehatárolásának tervezése, javaslat a védőövezeti

rendszer kialakítására, szennyező-források feltárása, vízbázis biztonságba helyezését/védelmét

szolgáló intézkedések kidolgozása, vízbázis-védelmi feladatok végrehajtásának koordinálása.

Üzemeltetési engedélyek, hatósági állásfoglalások, engedélyek koordinálása, figyelemmel

kísérése, szakhatósági állásfoglalások megkérése a vízjogi üzemeltetési engedélyek és engedély

módosítások megszerzése céljából, üzemeltetési szabályzatok készítése, kiegészítése, módosítása

a jogszabályok és a hatóságok előírásainak megfelelően. 

A víz- és szennyvízközművek üzemeltetésével összefüggő statisztikai jelentések – MEKH,

hatósági és önkormányzati szervek részére – elkészítése.

Az üzemeltetett települések ivóvíz és szennyvíz hálózatának szakági geodéziai bemérés

térképeinek nyilvántartása, a módosítások naprakész átvezetése, közmű hálózatok hibahely

meghatározása, a társaság hálózati veszteség csökkentésének elősegítése. 

A távlati és a középtávú fejlesztési tervek elkészítése, különböző alternatív megoldások

elemzése, a megfelelő műszaki-gazdaságossági számítások elkészítése.

A távlati fejlesztési tervjavaslatok egyeztetése, gördülő fejlesztési terv összeállítása az

üzemigazgatósági javaslatok figyelembe vételével, az éves beruházási tervjavaslat összeállítása és

ennek koordinálása.

Energetikus

Godézia, hálózatnyilvántartás

Fejlesztés, beruházás, rekonstrukció

Hidrogeológus

Üzemviteli mérnök,  hatósági kapcsolattartó

Műszaki igazgató
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Vezérigazgató

Szervezeti egység

Irányítja és koordinálja a társaság számviteli, pénzügyi, létszám- és bérgazdálkodási feladatait,

szervezi és működteti a társaság tervezési és kontrolling, valamint ügyfélkapcsolati rendszerét,

egységeit.

Az éves üzleti tervjavaslat összeállítása a Társaság egészére és az üzemigazgatóságokra

ágazatonként (költség, árbevétel, eredmény), a teljesítés alakulás elemzése, gazdasági jellegű

elemzések, értékelések és jelentések készítése.

A szervezet személyügyi, ezen belül a bér- létszám-, és munkaerő-gazdálkodási feladatinak,

továbbá a képzési, béren kívüli juttatási, társadalombiztosítási és szociális tevékenységeinek

koordinálása.

A víz- és csatornadíj számlázás, a teljes körű ügyfélszolgáltatás irányítása, a folyószámla-

kezelés, behajtási tevékenység koordinálása.

A piaci lehetőségek legkedvezőbb megválasztásával a gazdaságos anyag-, eszközbeszerzés

biztosítása, szállítók versenyeztetése,  takarékos készletgazdálkodás megvalósítása.

Informatikai környezet kiépítése vagy építtetése, alkalmazások kiválasztása, bevezetése vagy

fejlesztése és üzemeltetése, amelyek a Társaság informatikai stratégiájával összhangban

biztosítják a belső felhasználói igények kielégítését, a központi számítógéppark, valamint az

adatátviteli hálózat üzemeltetése és karbantartása.

Közgazdász, Kontroller

Informatika, rendszergazda

Eszköz és készletgazdálkodás

Értékesítési és ügyfélszolgálati vezető

Humánerőforrás gazdálkodás

Gazdasági igazgató
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Vezérigazgató

Szervezeti egység

Az Üzemigazgatóság működési területén az ivóvízellátás-, szennyvízelvezetés- és szennyvíz-

tisztítás közüzemi tevékenységének irányítása szervezése ellenőrzése, kapcsolattartás a működési

területen lévő Önkormányzatokkal, illetve azok képviselőivel.

Az üzemigazgatóság termelő és szolgáltató tevékenységének irányítása.

Diszpécserszolgálat
A megfelelő minőségű, mennyiségű és nyomású ivóvízzel való biztonságos és gazdaságos ellátás

érdekében  operatív üzemirányítási tevékenység ellátása az üzemigazgatóság működési területén.

Ivóvízszolgáltatás

Egészséges ivóvíz folyamatos szolgáltatásának biztosítása, a társaság üzemeltetésében illetve

tulajdonában lévő létesítményekben kiépített ivóvíz ellátó berendezések karbantartása, javítása, és

szükség esetén új berendezések telepítése, üzembe helyezése. 

Szennyvízelvezetés- és tisztítás

Szennyvízelvezetés és tisztítás folyamatos szolgáltatásának biztosítása, a társaság

üzemeltetésében, illetve tulajdonában lévő létesítményekben kiépített szennyvízhálózat és

szennyvíztisztítók karbantartása, javítása, szükség esetén új berendezések telepítése, üzembe

helyezése.

Villamos részleg

A villamosenergia előállítására, továbbítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos

berendezések létesítésével, karbantartásával, javításával hibaelhárításával és üzembehelyezésével

kapcsolatos feladatok ellátása.

Irányítástechnika és automatizálás 

Az üzemigazgatóság kezelésében lévő vízművek automatikájának, vezérlésének, távfelügyeleti

rendszereinek üzemben tartása, karbantartása, vízművek, szennyvízművek gazdaságos,

biztonságos működtetésének elősegítése az automatizálás segítségével.

Az üzemigazgatóság értékesítési, gazdasági, adminisztrációs tevékenységének koordinálása,

szakmai irányítása.

Főmérnök

Üzemigazgató

Gazdasági vezető 


