HÍRFORRÁS
VEZÉRIGAZGATÓI ÉVÉRTÉKELŐ
Tisztelt Partnereink!
Egy új év mindig új kihívásokat és lehetőségeket tartogat, egyúttal
a számadás időszaka is. Így elsőként a 2019-es év legjelentősebb
eseményeiről és eredményeiről tájékoztatom Önöket.
A 110 éves jubileum alkalmából indított egész éves
programsorozattal színesített, mozgalmas és egyúttal sikeres
esztendő van mögöttünk, amit az év során elnyert szakmai
elismerések is igazolnak. Ilyen az Év vagyonkezelője díj, a Siófoki
Szennyvíztisztító Telepnek a tervezésért, a kivitelezésért és a
szakmai irányításért odaítélt Lampl Hugó-emléktábla, de meg kell
említenünk az Év felelős foglalkoztatója 2019 pályázaton elnyert
oklevelet is, amely igazolja, hogy a társaság példaértékűen és
sokoldalúan tesz munkavállalói jóllétéért. Ezt a törekvést egyre több
munkavállalónk értékeli, amit a Legjobb Munkahely felmérésen
elért eredmény is megerősít, hisz a munkavállalói elégedettség és a
társaság iránti elkötelezettség folyamatosan nő.
A DRV kiváló kollektívája 2019-ben is helytállt, komolyabb
üzemzavar vagy probléma nélkül, eredményesen végeztük a
munkánkat. A pénzügyi lehetőségeink arányában hajtottunk végre
rekonstrukciókat, felújításokat, de a korszerűtlen, műszakilag nem
megfelelő minőségű ivóvízhálózatok esetében hosszú távú
megoldást csak nagyszabású, erősen forrásigényes fejlesztések
hozhatnak – ahogyan ezt minden illetékes fórumon hangoztatjuk is.
Az üzembiztonságot nagymértékben növelő tényező, hogy
zömében befejeződtek a Balaton környéki szennyvíztisztítók
KEHOP-fejlesztései, valamint további KEHOP-projektek is sikerrel
zárultak.
2019-ben korszerűsödött, bővült a gépjárműparkunk, ami
jelentősen növeli az üzembiztonságot és a hibaelhárítási
hatékonyságot. Több mint 100 millió Ft értékben, közel kétszázas
nagyságrendben szereztünk be ivóvíz-, szennyvíz, vegyszeradagoló,
nyomásfokozó, valamint kútszivattyúkat.
2019-ben több szakterületen is előremutató fejlesztés történt a
társaságnál, megkönnyítendő a mindennapi feladatainkat, és
elősegítve a DRV reputációjának erősítését, ismertségének
javítását. A csapvízfogyasztást, a társaságot és a vizes szakmákat
népszerűsítő, valamint a sokrétű társadalmi felelősségvállalási
tevékenységünket propagáló aktivitásoknak, az ezekkel kapcsolatos
rendszeres sajtómegjelenéseknek köszönhetően megújult,
színesebbé vált a külső és a belső kommunikáció, erősödött a
vállalat médiajelenléte és pozitív megítélése.
Örömmel konstatáltam, hogy az indulása óta eltelt két év alatt szép
eredményekkel büszkélkedhet az Iránytű Program, a megvalósult
projektek rugalmasabbá, hatékonyabbá, erősebbé tették a
társaságot, egyúttal növelték a felhasználók és a munkatársak
elégedettségét, hozzájárulva egy korszerű vállalati kultúra
kialakításához. Bízom benne, hogy ez a tendencia a jövőben még
tovább erősödik. Az Iránytű Program keretében útjára indult egy
nagyszabású, a vállalat működését folyamatszemlélettel
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feltérképező, majd elemző munka, a száznál is több kolléga
bevonásával megkezdett FLOW projekt. Célkitűzése, hogy egy
hosszútávon fenntartható szabályozási rendszert hozzon létre és
vezessen be a társaságnál.
Célom, hogy a nagyszerű kollektíva támogatásával fenntartsam és
tovább erősítsem a társaság piaci pozícióját, növeljem az itt végzett,
magas színvonalú szakmai tevékenység hatékonyságát, hogy
helytálljunk és tovább fejlődjünk a folyamatosan változó, gyakran
nehéz gazdasági környezetben is.
Bízom az Önökkel való további sikeres együttműködésben, az
együtt gondolkodásban, a közös céljaink eredményes
megvalósításában 2020-ban is és ezúton kívánok Önöknek is
sikeres és eredményes új évet!
Volencsik Zsolt - vezérigazgató
MEGÚJÍTÓ AUDIT A TÁRSASÁGNÁL
2019. október 2-4. közötti időszakban a DNV Bussiness Assurance
Magyarország Kft. tanúsító szervezet megújító auditot végzett a
DRV Zrt. mintavételesen kiválasztott területein, szakterületein,
melynek eredménye, hogy a 2012. évben kiadott szabványról
áttértünk a 2018. évben megújított szabvány szerinti működésre,
így a továbbiakban energiagazdálkodási irányítási rendszert
működtetünk.

LEZAJLOTT AZ ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM
2019. november 28-án százötvennél is több résztvevővel lezajlott
önkormányzati fórumunk a siófoki Balaton Hotelben. A megjelent
településvezetőket Volencsik Zsolt vezérigazgató köszöntötte, aki
kiemelte: „a korábbi évek rendezvényei már igazolták, hogy ezek a
találkozók kölcsönösen előnyösek, mert alkalmat teremtenek a
személyes
kapcsolaton
alapuló
ismeretszerzésre
és
tapasztalatcserére”. Különösen igaz volt ez az önkormányzati
választások évében.
A felső vezetés és az előadók mellett a társaság részéről jelen voltak
az önkormányzati kapcsolatainkat koordináló szakembereink, a
referens kollégák, valamint az üzemvezetőségeinket irányító
munkatársak is. Az aktualitásokról tartott prezentációkat követően
a hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket is feltenni, amelyekre
első kézből kaptak választ kollégáinktól.
A fórum prezentációi a társaság hivatalos honlapján
(http://www.drv.hu/onkormanyzatok) megtekinthetők.
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ELJÁRÁSI ÉS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a jövőben
nem hagyja jóvá a gördülő fejlesztési tervek beruházási tervrészét az
ellátásért felelős elfogadó határozata nélkül.
A jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtásához szükséges
megrendelő nyomtatványok aláírásának elmaradása, a tervben
szereplő feladatok megvalósítását akadályozza. A jóváhagyott, de
meg nem valósuló tervsorokról a szolgáltató köteles a Hivatal felé
tájékoztatást adni, illetve azok miatt a gördülő fejlesztési tervet is
módosítatni szükséges. A módosított terv benyújtása újabb eljárási
díj fizetési kötelezettséget eredményez.
A 2020. január 1. napján életbe lépett jogszabályváltozásnak
köszönhetően nem szükséges a szakhatósági eljárás lefolytatása
abban az esetben, ha a GFT beruházási tervrésze nem tartalmaz
tényleges feladatot a teljes időtáv vonatkozásában.
EZÜSTÉRMES LETT A DRV CSAPATA
A Magyar Víziközmű Szövetség a Bácsvíz Zrt. társszervezésével
immár 15. alkalommal rendezte meg az Országos Ügyfélszolgálati
Versenyt, ahol 17 csapat mérhette össze tudását. A kétnapos
rendezvényen a DRV háromfős csapatának 3 fordulóban kellett
bizonyítania tudását. Az összesítést követően versenyzőink (Gróh
Márta, Homokiné Kersák Rita, Nemerey Zsófia) a DMRV Zrt.
csapata után az előkelő második helyezést érték el, megelőzve az
ÉDV Zrt. csapatát.

Fejlesztési területünk dolgozói karácsonykor már évek óta nem
egymást ajándékozzák meg, hanem egy választott intézményt vagy
rászoruló családot támogatnak. 2019-ben a siófoki Pöttyös Óvoda
ára esett a választásuk, ahol a gyerekeket sporteszközökkel,
játékokkal ajándékozták meg kollégáink.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében fogtak össze Igazgatási és
Kommunikációs Osztályunk munkatársai is, akik a „Fogadj örökbe
egy ovit” elnevezésű civil kezdeményezéshez csatakoztak és 1 évre
örökbe fogadták a Kocsolai Gyermeklánc Óvodát, ahova 50,
zömében halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. A kollégák
vállalásuk szerint 1 éven át, negyedévente juttatnak részükre
ajándékcsomagot, melynek az alapvető higiéniai felszerelés
(szappan, fogkrém, zsebkendő stb.) éppúgy része, mint a játékok, a
könyvek, a függöny vagy az ágynemű. Az első adománycsomagot
2019. december 17-én adták át az intézmény vezetőjének. Mind az
oviba járó gyermekek, mind a pedagógusok hálásan, örömmel
fogadták az ajándékokat.
A Siklósi Zeneiskola szülői munkaközösségének felkérésére az
intézmény udvarán található régi játszótér beton maradványainak
kiemelésében nyújtott segítséget a siklósi ivóvíz művezetőség
csapata, akik az akciónak köszönhetően jelentős anyagi tehertől
mentesítették az iskola költségvetését.
A tapolcai üzemvezetőség dolgozói CSR-program keretén belül
adománygyűjtésbe fogtak. Az összegyűlt adományokat a Család- és
Gyermekjóléti Központ tapolcai szervezetének segítségével
juttatják el a rászoruló családok részére.
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT SZENNYVÍZTELEPÜNK
Lampl Hugó-emléktáblát adományozott Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter a Társaságunk üzemeltetésében lévő Siófoki
Szennyvíztisztító Telepnek. A rangos szakmai elismerést a
tervezésért, a kivitelezésért és a szakmai irányításért kapta a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. létesítménye.
Az emléktáblát ünnepélyes keretek között leplezte le és avatta fel
Volencsik Zsolt, társaságunk vezérigazgatója, és Dr. Hoffmann
Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár 2019.
november 19-én.

SEGÍTÜNK, AHOL TUDUNK
Büszkén számolunk be arról, hogy a társadalmi felelősségvállalás
jegyében egyre több szervezeti egységünk szervez önállóan karitatív
tevékenységet. Kollégáink összefogásával az elmúlt időszakban több
alkalommal került sor gyűjtések szerezésére, melyeknek
köszönhetően az ünnepek előtt is sok adomány került átadásra
rászorulókkal foglalkozó szervezetek, intézmények részére.

Beszédében Volencsik Zsolt köszönetet mondott a tervezésben, a
kivitelezésben és az irányításban részt vevő szakembereknek és a
DRV-s kollégáknak odaadó, kimagasló színvonalú munkájukért.
Dr. Hoffmann Imre gratulált a rangos szakmai elismeréshez, és a
modern, környezetbarát műszaki létesítményhez, amely szervesen
illeszkedik a balatoni tájképbe, és amelyre méltán lehetnek büszkék
a térség lakó.

A Reménység Alapítvány által patronált három, nehéz helyzetben
lévő Siófok környéki család megsegítésére indított adománygyűjtő
akcióban több mint kétmillió forintot adtak össze magánemberek
és vállalatok – köztük társaságunk munkavállalói. A családonként
685 000 forintos támogatást az Új remény adventi jótékonysági est
keretében adták át a kedvezményezetteknek 2019. december 7-én.
Leolvasási és Elszámolási Osztályunk a Siófoki Állatvédő
Alapítvány részére gyűjtött adományokat. Munkatársaink több
mint 250 kg kutyatápot, 50 macska- és kutyakonzervet, szalámit,
két zsák ágyneműt, takarót, valamint gyógyszert adtak át a menhely
részére december közepén.
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