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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  ivóvíz  minősége  kiemelt  közegészségügyi  kérdés.  Az  ivóvíz  minőségére  vonatkozó 
előírásokat a magyar és az uniós jogszabályok is tartalmaznak, azt a hatóságok ellenőrzik. Bár 
az ellenőrzések alapján hazánkban kevés az egészségügyi szempontból aggályos szennyező 
anyag és általában ezek természetes eredetűek, mivel a vízadó földtani rétegekben vannak 
jelen, ez nem csökkenti egészségügyi jelentőségüket (bór, arzén).  A vízminőségre vonatkozó 
határértékek betartása  az uniós csatlakozás  egyik  követelménye  volt,  melynek  teljesítésére 
2009. december 25-ig szólt a haladék. A jelentős anyagi forrást igénylő feladat megoldására 
jött  létre  az  ún.  Ivóvízminőség Javító  Program,  melynek  keretében  az érintett  települések 
pályáztak  a  hazai  és  uniós  támogatásokra.  Az  Európai  Bizottság  az  ivóvízminőségre 
vonatkozó vállalások teljesítése tekintetében a legvégső határidőt 2012. december 25-ét jelölte 
meg. 

A fentiek alapján a tárgyban hozott kormányhatározatok azt célozzák, hogy az Ivóvízminőség 
Javító  projektek  felgyorsuljanak,  elkerüljék  az  uniós  kötelezettségszegési  eljárást,  ehhez  a 
szükséges intézkedéseket és a pénzügyi fedezetet biztosítsák. 
Ezen intézkedések sorában az átmeneti ivóvízellátás alatt 3 l/fő/nap - a kritikus szennyező 
összetevőkre  vonatkozó  határérték  alatti   -  ivóvizet  kell  biztosítani.  A  kormányhatározat 
végrehajtása érdekében a HM által kifejlesztett víztisztító konténerek kerülnek elhelyezésre.

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzemeltetési területén Kiszombor is az érintett települések 
között van. A víztisztító konténerek üzemeltetési költségét a kormányhatározat értelmében  - 
önköltségi áron  - a tulajdonos önkormányzatok állják. A víztisztító konténerek elhelyezésével 
kapcsolatos helyszíni bejárás 2012. november 7. napján megtörtént. A konténer telepítésének 
helyszíneként a Kiszombor, Mező u. 19. szám alatt lévő, az ún. új hidroglóbusz területe lett 
kijelölve úgy, hogy azt az utcafronttól balra, az utcáról megközelíthetően telepítik. 
A telepítéssel kapcsolatos az önkormányzatot terhelő várható költségek: 
- áramellátás biztosítása: 50.000,- Ft,
- vízellátás kiépítése: NA 40 vezeték kiépítése anyag+ munkadíj: 100.000,-Ft,
- öblítővíz elvezetése: vezeték építése a szennyvíz- és csapadékcsatornába 120.000,-Ft.
A víztisztító konténer napi üzemeltetése (ellenőrzése, vegyszerfeltöltés) az önkormányzatok 
feladata  lesz.  Ez a feladat  az üzemeltetőre hárul,  többletköltséget,  többletfeladatot okozva, 
amit még a technológia pontos ismerete (áramfogyasztás) és a vízfogyasztás (vegyszerigény) 
miatt megbecsülni még nem lehet. 



Ehhez járulnak még olyan többletköltségek, mint a kötelező önkontroll vizsgálatok (ÁNTSZ 
előírása szerint), ez üzemeltetői becslés szerint: 

- havonta bakteriológiai vizsgálatok a szűrt vízben: kb. 100.000,- Ft/év,
- havonta vízkémiai vizsgálatok (7 komponens):  kb. 150.000,-Ft /év, 
- két alkalommal vízkémiai vizsgálatok a nyers és szűrt vízben: kb. 150.000,- Ft/év.

Azokon a településeken, ahol bór , vagy bór és arzén is található a szolgáltatott ivóvízben , ott 
valószínűsíthetően  lajtos  kocsival,  zacskós  ivóvízzel  történik  majd  az  ivóvízellátás, 
Kiszombor ezzel nem érintett.

A feladat  előkészítésében,  az ivóvízellátás  biztosításában a  Makó-Térségi  Víziközmű Kft. 
munkatársai folyamatosan részt vesznek és segítik az önkormányzatokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az átmeneti ivóvízellátással kapcsolatosan az ivóvíztisztító berendezés településünkön 
történő telepítéséről és az üzemeltetéssel kapcsolatos várható költségekről szóló tájékoztatást 
vegye tudomásul és fogadja el.

Kiszombor, 2012. november 21.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztatás az átmeneti ivóvízellátásról.

_____ /2012. ( _____ ) KNÖT h. 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
tájékoztatás az átmeneti ivóvízellátásról tárgyú tájékoztatót.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  átmeneti  ivóvízellátás 
biztosítását  szolgáló  konténeres  szűrőberendezés  telepítéséről,  a  telepítéssel  és  az 
üzemeltetéssel kapcsolatos várható becsült költségekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

A  Képviselő-testület  a  konténeres  szűrőberendezés  telepítésével  és  üzemeltetésével 
kapcsolatos  feladatok  és  költségek  önkormányzat  és  üzemeltető  közötti  megosztásának 
részletezésére később, azok tényleges ismeretében tér vissza.

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


