Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások jegyzéke

Mezőgazdasági vízszolgáltatás
1 Mezőgazdasági vízszolgáltatás statisztikai adatlapjai
2 Mezőgazdasági vízhasználatok vízelosztási terve
3 Mezőgazdasági célú vízhasználatok vízkorlátozási terve
4

Éves jelentés táblázatai a VKKI-nak
5 Vízállás táblázatok
Mezőgazdasági vízszolgáltatás adatai az üzemeltetők
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adatszolgáltatása alapján:
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Kimutatás a vízjogi engedélyek alapján a VKKI-nak
Vízjogi üzemeltetési engedélyek nyilvántartása
Vízjogi létesítési engedélyek nyilvántartása
Nyilvántartás a kizárólagos tulajdonban lévő vízpótló és elosztó
csatornákról, műtárgyakról
Nyilvántartás az üzemeltetésre átadott vízilétesítményekről
csatornákról, műtárgyakról
Vízpótló és elosztó művek karbantartási terve
Üzembeadott vízilétesítmények tervezett és elvégzett
karbantartási adatai
Vízpótló és elosztó művek éves fenntartási igénye
Vízpótló és elosztó művek állapotfelmérő adatlapja
Vízpótló és elosztó művek állapotfelmérő adatlapja
Vízpótló és elosztó művek állapotfelmérő adatlapja
Csatorna meder és műtárgyak állapotfelmérési összesítője
Igazgatóság számokban
Öntöző, halastó tápvíz vízminőség vizsgálatok nyilvántartása

Belvízvédekezési nyilvántartások (védekezési időszakban)
21 Napi védelmi adatok összesítő táblázatai
22 KÖTI-KÖVIZIG védelmi fokozat időbeni alakulása
23 Vízgazdálkodási Társulatok védelmi fokozat időbeni alakulása
24 Önkormányzati védelmi fokozat időbeni alakulása
25 JNKSZ Megyei belvíz elöntések alakulása
26 Védekezés során végzett munkák
27 Napi becsült védekezési költség megosztás alakulása
28 Települési belvíz veszélyeztetettség alakulása
29 Tározási lehetőségek változása
Vízrendezés
Kizárólagos állami tulajdonú KÖTI-KÖVIZIG kezelésű művek
30
vízjogi üzemeltetési engedélyeinek nyilvántartása
Kizárólagos állami tulajdonú KÖTI-KÖVIZIG kezelésű művek
31
tulajdonviszonyainak nyilvántartása
Kizárólagos állami tulajdonú KÖTI-KÖVIZIG kezelésű művek
32
engedélyes tervnyilvántartás
33 Belterületi védelmi csomag nyilvántartása
34 Csatorna használatok nyilvántartása
35 Belvízvédelmi tervek előírt nyilvántartásai
36 Éves vízrendezési statisztikai adatok
2011. áprilistól a Vízgazdálkodási Társulatok fenntartási
37
tevékenység adat nyilvántartás

Mg. vízszolgáltatás adatai, fenntartási tevékenység, pénzeszközök
felhasználása, beruházás, létszám
főcsatornák, kettősműködésű belvízcsatornák, holtágak
-vízszolgáltatási szerződések adatai
-havi vízmérleg
-göngyölített vízmérleg
-éves összesítés a mezőgazdasági vízhasználatokról
-üzembeadott létesítmények karbantartási adatai
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KÖTI-KÖVIZIG kezelésű műtárgyak
Csatorna meder és töltés
Üzemi vízkivételi műtárgyak

Gant diagramm
Gant diagramm
Gant diagramm

heti aktualizálású
heti aktualizálású

védelmi terv, engedélyes terv, beavatkozási tervek
tisztított szennyvíz, halastavi-, rizstelepi-, strandfürdő használtvíz
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Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás
38 Településenkénti írott kútkataszter
39 Vízföldtani naplók nyilvántartása
kutankénti víztermelési adatok, kitermelésre engedélyezett
Éves felszín alatti vízmérlegek számítógépes nyilvántartása
vízmennyiségek
OSAP 1375 adatszolgáltatási adatlapok számítógépes
A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak
41
nyilvántartása
üzemi figyelési tevékenysége
A VKI felszín alatti vízminőségi monitoring rendszer éves mérési
42
adatainak számítógépes nyilvántartása
40

Vízellátás-csatornázás
Ivóvízellátási és szennyvízkezelési települési adatok
43
nyilvántartása
44 Víziközmű társulatok adatainak nyilvántartása
OSAP 1376 adatszolgáltatási adatlapok számítógépes
45
nyilvántartása
OSAP 1378 adatszolgáltatási adatlapok számítógépes
46
nyilvántartása
OSAP 2036 öt évente szolgáltatandó adatlapok számítógépes
47
nyilvántartása
A települési szennyvíztisztító telepek üzemeltetői által
48 szolgáltatott 5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) vizsgálati
eredményeinek számítógépes nyilvántartása

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek éves főbb
műszaki-gazdasági adatai"
3
3
Az 5 m /h teljes vízforgalmat, illetve 80 m /d frissvíz-használatot
elérő nem közüzemi vízhasználók éves vízgazdálkodási adatai
Jelentés a közüzemi víziközmű ellátó hálózatok eszközeiről

Regionális Laboratórium
49

Felszíni- és felszín alatti víztestjeink vízminőségi mintavételi
helyeinek nyilvántartása

Vízgyűjtő-gazdálkodás
50 Határozatok nyilvántartása
51 OSAP 1694 statisztikai adatlapok nyilvántartása

Felszíni vízkivételek és felszíni vízbe történő bevezetések adatai

Árvízvédelem és folyógzadálkodás
52 Üzemi kárelhárítási tervek nyilvántartása
53 Területei kárelhárítási tervek nyilvántartása
54 Környezeti kárelhárítási ügyek nyilvántartása
55 Árvízvédekezési tervek nyilvántartása
56 Lokalizációs tervek nyilvántartása
57 Árvízvédekezési segédletek nyilvántartása
58 Hajóút kitűzési terv

2

