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232-28/2009.
Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. decemberi ülésére

Tárgy: Ivóvízminőség- javító programban való részvétel

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket, - emlékeztetve már korábban több testületi ülésen is tárgykörben elhangzott
beszámolásokra – hogy az Egészségügyi Minisztérium államtitkára a 2009. december 9-én kelt 14673-
1/2009-2002ATT iktatószám alatt tárgyi megkeresésünkre küldött válaszában tájékoztatott bennünket
arról, hogy felvette a kapcsolatot a Környezetvédelmi és Vízügyi tárcát irányító miniszter úrral, aki tárgyhoz mellékelt
tájékoztatót juttatott el hozzá (melyet ezen előterjesztéshez csatolunk). Az Államtitkár Asszony egyetértéséről
biztosított, mivel véleménye szerint is olyan településen ahol egészséges az ivóvíz és ezt laboratóriumi adatok is
alátámasztják, népegészségügyi indok miatt nem indokolt az ivóvíz- minőség javító projektben való
részvétel.

Önök előtt is ismeretes az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet 6. sz. melléklete, amely szerint településünk a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában minőségi kifogással
érintett települések listáján nyilvántartott, mivel a megengedett határértéken túli (de a megengedett  mérési
határon belüli) ammónia jelenléte miatt. Az erre vonatkozó illetékes szakhatósági (ÁNTSZ) állásfoglalást
jelen előterjesztéshez csatoljuk.
Jogkövető magatartást tanúsító önkormányzatként természetes, hogy fent említett jogszabályban foglaltak
végrehajtása érdekében és nem vele szemben kíván alternatív lehetőséget keresni képviselő- testületünk,
melyet alátámaszt a 47/2009. (IX. 14.) Ökt határozatba foglalt döntés, melynek értelmében
önkormányzatunk a Dél- alföldi Regionális Ivóvízminőség- javító Konzorciumban az ivóvízminőség- javító programban való
tagságát fenntartja a végleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséig, illetve az elvi vízjogi engedélyezés megtörténtéig a
Konzorcium tagja marad.
A jelenlegi konzorciumi tagság olyan pénzügyi kockázatot jelent településünk önkormányzatára nézve,
hogy akár 10 év távlatában is megkérdőjeleződik a település fejleszthetősége az önkormányzat
konzorciumban való részvétele okán, kb. 24,2–48,5 millió önrészre hitel felvétele miatt. Ennek elkerülése,
illetve a fent írt jogkövető magatartás érdekében más alternatív megoldás kidolgozása válik szükségessé, így pl. a
jelenleg is egészséges ivóvízvételi berendezések háztartásonkénti tisztító berendezéssel való ellátása, amely készülék bekerülési
költsége nagyságrendekkel alatta marad a fent írt önerő összegénél.
Ennek megvalósításához a jelenleg hatályos fent írt vonatkozó jogszabály módosíttatására lenne
szükség akként, hogy településünk Csongrád Kistérségen belül alakítandó konzorciumban való
részvételével oldaná meg alternatív módon – amennyiben egyáltalán szükséges – az
ivóvízminőség javítását.
A fent írtak megvalósításához szükséges a képviselő- testület teljes jogkörű felhatalmazása arra, hogy a
vázolt kezdeményezés kivitelezhetőségére irányuló tárgyi ügyben a Polgármester Úr a képviselő- testület
nevében  az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál eljárjon.
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Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk a jelen előterjesztés és ahhoz csatolt dokumentumok alapján az alábbi határozati javaslat
megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. december 11.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyző

…/2009. (XII. 18.) Ökt határozat

Tárgy: Ivóvízminőség- javító programban részvétel

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a (4) bek. szerinti önkormányzati
kötelező feladat- és hatáskörébe tartozó egészséges ivóvíz ellátása érdekében az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete módosíttatását az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumnál kezdeményezze annak érdekében, hogy Csanytelek Község
kikerülhessen a Dél- Alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorciumból, mert a vízbiztonságot
fokozó beruházásokra, illetve alternatív ivóvízminőség-javító beruházásokra a Csongrádi Kistérség
településeivel kíván konzorciumot alapítani.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: adott feladat végrehajtását követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Budapest)
Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa (Szeged)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár


