ELŐTERJESZTÉS
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 13.-án tartandó
rendkívüli ülésének 1. sz. napirendi pontjához
Tárgy:A Dél-Alföldi ivóvízminőség-javító program jelenlegi helyzete, aktuális kérdései

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészséges ivóvíz az önkormányzatok kiemelten fontos feladata. Az ivóvízminőség-javító
program segítségével a jelenlegi szigorúbb szabályok betartását is megkönnyíti.
Az elmúlt időszakban Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete tájékoztatást kapott a DélAlföldi ivóvízminőség-javító program helyzetéről és döntött bizonyos kérdésekben. A
2009.december 15–én megtartott Közmeghallgatás és az azt követő Képviselő-testületi ülés
óta eltelt időszakban a program végrehajtásával dolgozó több személyt felkértünk a kiindulási
adatok közlésére. Erre véleményünk szerint rendkívül fontos, mivel az elkövetkezendő 30 év
lakosság száma és vízfogyasztása döntően befolyásolja a megvalósítási költséget és az önerő
nagyságát. Tértivevényes levélben kerestük meg ez ügyben Király Zoltán régiófejlesztési
igazgatóhelyettest, Varga Róbert elemző közgazdászt, Szeleczky György tervezésvezetőt. Mai
napig a leveleinkre nem érkezett válasz.
2010. január 15. (péntek) 10 órára Újkígyós Város Polgármestere, Szebellédi Zoltán meghívót
küldött Medgyesegyháza Város Önkormányzata részére, „Almáskamarás-DombiratosMagyarbánhegyes-Medgyesegyháza-Nagykamarás-Újkígyós
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás” alakuló ülésére.
Fentiek miatt jelen Képviselő-testületi ülésen ki kell alakítani az álláspontot, melyet az
alakuló ülésen képviseltet a tisztelt Képviselő-testület.
Mivel jelenleg az önerő százalékos aránya nem ismert, a tervezést és költségszámítást
jelentősen befolyásoló adatok mérőszáma nem tudható, és ezek alapján a várható vízdíj
emelés mértéke sem kiszámítható, az Önkormányzati társulás tervezet jelenlegi formáját nem
tartom elfogadhatónak. Jelenlegi ismeretek szerint az Önkormányzati Társulásba való
belépést kizárólag feltételek kikötésével javaslom.
Határozati javaslatok:
1. Medgyesegyháza Város képviselő-testülete csatlakozik a Dél-alföldi ivóvízjavítóprogram támogatásával és segítségével létre hozandó Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás”-hoz. A társulási-szerződést aláírja, amennyiben a társulásiszerződés garanciát nyújt az elkövetkezendő években várható önerő mértékre és a
vízdíjemelés mértékre, számszerűsíthetőn, forintban mérve kifejezhetőn.
2. Medgyesegyháza Város képviselő-testülete csatlakozik a Dél-alföldi ivóvízjavítóprogram támogatásával és segítségével létre hozandó Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás”-hoz. A társulási-szerződést aláírja és ezzel mindennemű
kötelezettségét vállalja.
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3. Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete nem használja ki a Dél-alföldi
ivóvízjavító-program támogatásait, nem csatlakozik az Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás”-hoz. Társulásban nem kíván részt venni, az ivóvíz előírt
határértékeinek betartását saját forrásból fogja finanszírozni

Medgyesegyháza, 2010. január 11.

Korom Mihály
műszaki főelőadó
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