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E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
 2009. szeptemberi ülésére

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorciumi tagság fenntartása

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek  Község  Önkormányzata  az  ivóvízminőség-javító  program  keretében  a  Dél-alföldi 
Regionális  Ivóvízminőség-  javító  Konzorcium tagja  a  képviselő-  testület  ilyen  értelmű  határozata 
alapján.
 
Az ivóvízminőség javítással kapcsolatos előkészítő tevékenység jelenleg elvi vízjogi engedélyeztetés 
fázisában van. A lehetséges ivóvízminőség javító technológiát megterveztették, melyek  elvi vízjogi 
engedélyeztetése után a pályázat ezen fázisa lezárul.
Csanytelek  Község  Önkormányzata  abban  érdekelt,  hogy –  miután  az  eddigi  település-lélekszám 
arányos  önrészt  a  múlt  évben  befizettük  a  konzorcium működéséhez  –  ezen  fázis  befejezéséig  a 
konzorcium tagja maradjon.

A  vízügyi  és  az  ÁNTSZ  szakemberei  véleménye  szerint  a  csanyteleki  ivóvíz  minősége  stabil, 
megbízható, a vízmű működése óta bakterilógiai fertőzés nem volt, ebből kifolyólag vezeték tisztítást 
nem kellett végezni. 

Jelenleg folyamatban van 2 kérelmünk is az ivóvízjavító programban való részvételük beszüntetésére. 
Erre azért lenne lehetőségünk, mert a mérések szerint a tárgyi szennyező értékek értékhatár körüliek, 
amely a fent említett szakemberek véleménye szerint semmilyen egészségügyi hatással nincsenek az 
vezetékes ivóvizet fogyasztók számára. 
A fentiek okán a tárgyi  határozatainkat célszerű fenntartani.

A vízbiztonságot fokozó rekonstrukciós munkák okán Csongrád Város Önkormányzatával  indokolt 
konzorciumot alapítani. Erről - terjedelmi okok miatt – szóban adok tájékoztatást.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom  fenti  indokaim  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatba  foglaltak  változtatás  nélküli 
elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. szeptember 7.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
 polgármester

mailto:csanytelek@csanytelek.hu


……/2009  . (IX. ….) Ökt határozat  

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorciumi tagság fenntartása

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító 
Konzorciumban az  ivóvízminőség-javító programban való tagságát  a végleges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítéséig, illetve az elvi vízjogi engedélyezés megtörténtéig a konzorcium tagja marad.

Határozatról értesítést kapnak:
Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai  (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár 


