Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 102-103. határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

DRV ipari objektumot
A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Simon Károly József

Levelezési cím:

2481 Velence, Diófa 3.

Telefonszám:

06 70-257-3251

E-mail cím:

simon.karoly.jozsef@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű
Velencei Üzemeltetési Üzemvezetőség szolgáltatásai

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód

épített

X ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Szabolcsi út 40.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X
települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
DRV szolgáltatásai
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vagyonkezelési, üzemeltetési és koncessziós szerződések
keretében a Magyar Állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő – regionális és helyi –
vízellátó és szennyvízrendszereket üzemelteti. Alaptevékenységét képezi az ivóvíz termelés
és szolgáltatás, ivóvíz értékesítés, szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint az ipari
víztermelés és szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységei ipari, építőipari és laboratóriumi
tevékenységek, műszaki szolgáltatások. A DRV Zrt. főtulajdonosa a Magyar Állam Saját
részvényei mellett helyi önkormányzatok és dolgozóik is rendelkeznek részvényekkel. A
Társaság központja Siófokon található.
A Velencei Üzemvezetőség üzemelteti a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és
Szennyvíztisztító Rendszert Iszkaszentgyörgy-Moha- Sárkeresztes-Magyaralmás, IváncsaBesnyő- Beloiannisz és Kincsesbánya-Isztimér települések közös szennyvízelvezető
rendszereit és tisztító műveit, valamint négy további település, Adony, Pusztaszabolcs,
Rácalmás és Fehérvárcsurgó település hálózatát és helyi szennyvíztelepét.
A Velencei-tó környékén nem lehetett elegendő jó minőségű ivóvizet kitermelni. Ezért a
Duna Ercsi partszakaszától kellett kiépíteni a regionális vízmű rendszert. 1966-ban így
megalakult a Velence-tavi Vízmű és a ma is látható épületei, melyeket az évek során még
bővítettek még újabb épületekkel.
Dunántúli Regionális Vízmű: DRV:
INFÓ VONAL:+36 40 240-240
Hibabejelentés:+36 22 584-200.
Velencei Üzemeltetési Üzemvezetőség
2481 Velence Szabolcsi út 40.
Telefon:+36 22 589-250

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Az ember éltető eleme a víz. Mindig is szükség volt és mindig is szükség lesz rá. Ezt a fontos
szolgáltatási tevékenységet végzi a DRV.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Forrás:
DRV tájékoztató (2007.)
Meszleny Ignác: Tallózások
www.drv.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
www.drv.hu

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2016. január 18.

