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A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: 

  
A Gyulai Vízművek Vállalatot - 1967. január 1-jével - a Városi Tanács azzal a céllal alapította, 

hogy megbízása alapján üzemeltesse az akkor már 8 éve átadott Várfürdőt és a javában épülő 

ivóvízhálózatot, amelyet addig a Vízmű Társulat működtetett. 1992. január 1-jével a Vízművek 

Vállalat átalakult, a Várfürdő önálló önkormányzati társaságként működött tovább, és ezzel 

egyidőben a Vízművekhez került a Kertészeti és Városgazdálkodási Vállalat köztisztasági- és 

parkgondozó részlege. Gyulai Közüzemi Vállalat néven, a vízellátási- és szennyvízelvezetési 

tevékenységen felül, a vállalat végezte a városban a kommunális szolgáltatást és a parkok 

gondozását is. 1997. január 1-jével a Vállalat - Gyulai Közüzemi Kft. megnevezéssel - 

gazdasági társasággá alakult.  

A Társaság tevékenységi köre 1998-ban módosult. Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-

testületi döntése értelmében 1998. április 1-től a parkgondozási- és a városi köztisztasági 

tevékenységet nem a Kft. végzi. 2008. január 1-től bővült a tevékenység a csapadékvíz 

elvezetés és szökőkút üzemeltetéssel.  

2011. június 1-től a Gyulai Közüzemi Kft. és a Városgazdálkodási Igazgatóság összevonásra 

került, így a fenti időponttól a vízellátási- és szennyvízelvezetési, a városi kommunális 

szolgáltatási tevékenységen felül a Kft. végzi az egyéb városüzemeltetési (közterület és 

parkgondozás, hó és síktalanítás, stb.), valamint a vagyonkezelési (közterületi parkoló 

üzemeltetés, önkormányzati lakások, helyiségek kezelése) feladatokat is.  

2014. június 14-vel a Társaság neve Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-re változott. 

 2015. június 1-től a Társaság működési területe víziközmű-szolgáltatás tekintetében további 

hét településsel bővült, melyek: Kaszaper, Kondoros, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, 

Nagybánhegyes, Újkígyós, Végegyháza. Tevékenységeink: víziközmű-szolgáltatás, víziközmű 

bővítése, építése, vízi létesítmények, töltések, védőgátak építése, karbantartása, építése, 

belvízvédelem, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási tevékenység, 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység, egyéb városüzemeltetési feladatok 

(közterület és parkgondozás, hó és síktalanítás, stb.), vagyonkezelés (közterületi parkoló 

üzemeltetés, önkormányzati lakások, helyiségek kezelése).  

A központi irodáink a 5700 Gyula, Szent László u. 16. alatt található. Gyulán 10 telephelyünk 

van, a környező településeken pedig 15 fióktelepünk. Főtevékenységünk: 3600 '08 Víztermelés, 

-kezelés, -ellátás. A piacon egyedüli szolgáltatóként vagyunk jelen. 

 Piacunk a következő települések vízszolgáltatására terjed ki: Gyula, Kondoros, 

Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Újkígyós, Végegyháza. A projekt 

keretében különös hangsúlyt fektetünk a nagy alkalmazotti létszámból adódó személyi kohézió 



megerősítésének a szükségességére (csapatépítő, konfliktus kezelő és kommunikációs 

képzések).  

Erősítjük az ITK képességeket az Excel használat képzés megvalósításával. A modern, külföldi 

tudások megszerzését hivatott támogatni az angol nyelvi képzés. Főtevékenységünk 

hatékonyságát segíti a vízmű-kezelő képzés bonyolítása Az építőiparhoz kapcsolódó 

tevékenységeinkhez (4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, 4291 Vízi létesítmény 

építése) kapcsolódó logisztikai képességeink hatékonyságát javítják, fejlesztik a „C”, „E” 

kategóriás és GKI kártyás képzések valamint az Építő- és anyagmozgató gép kezelője, 

targoncavezető képzésünk.  

Az dolgozóknak alkalmuk lesz tréningeken is részt venni: Konfliktuskezelő tréning, 

Kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei, Csapatépítő tréning. 
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