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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség területén az ivóvíz-ellátást az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el.  
 
Az ivóvízminőség biztosítása érdekében ivóvízminőség-javító beruházás indult el az elmúlt 
időszakban, ami be is fejeződött. Már ezen beruházás tervezésekor és elkezdésekor a 
Kiszombor, Óbébai u. 48/A. számú ingatlanon lévő IV. sz. (B-45) vízműkút üzemen kívüli kút 
volt, vizének hasznosítását nem tervezték, illetve nem vették figyelembe a vízmennyiség 
biztosítása érdekében, mert a Mező utcában lévő kutak biztosítják a megfelelő minőséget és 
mennyiséget.  
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. megkereste Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát, hogy a 
használaton kívüli és a kezelésében lévő kutat, mely az önkormányzat tulajdonában van, az 
önkormányzatnak átadja.  
 
Az átadás megkezdésére 2017. augusztus 21-én került sor, mely szerint az ALFÖLDVÍZ Zrt. a 
kutat, a hozzá tartozó felépítményt, a búvárszivattyút, a vízmérő órát, a pillangószelepet, és a 
824 m2 nagyságú területet 3x10A elektromos energia biztosításával (amely csak a világításra és 
egyéb célokra használható, de a működésre nem) fogja majd átadni.  
 
A kút hasznosítása érdekében megkerestük a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mert véleményünk 
szerint a csapadékmentes időszakban a kútból nyert vízmennyiséggel a Vályogos tó vízpótlása 
megoldható lenne. A mellékelt tájékoztatás szerint a meglévő felszín alatti jobb minőségű 
vízkészletek mennyiségének megóvása érdekében nem támogatják a kútból a Vályogos tó 
vízpótlását, így az esetleges bekötés tervezése és megvalósítása nem rentábilis feladat.  
 
A kút jelenleg üzemen kívül van, használati vízlekötés az ALFÖLDVÍZ Zrt. részéről a hatóság 
felé nincs jelezve, az érvényben lévő előírások szerint 2016-ban kiadott és módosított vízjogi 
engedéllyel rendelkezik. Az átvétel után szükségessé válik a vízjogi üzemeltetési engedély 
önkormányzat részére történő névátírása, melyet az önkormányzatnak kell kérnie a Csongrád 



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.  
 
A tájékoztatást megküldő ügyintézővel történt megbeszélés során, szóban is nyilatkozott arra 
vonatkozóan az ügyintéző, hogy az átírást az önkormányzat minden melléklet és egyéb 
szakvélemények nélkül kérheti a hatóságtól. Továbbá elmondta, hogy az üzemen kívüli kúttal 
kapcsolatosan egyéb intézkedés tétele nem szükséges, csak abban az esetben, ha a kutat ismét 
működtetni akarja az önkormányzat. Viszont ebben az esetben vízhasználati tervet kell az arra 
jogosult tervezővel készíttetni, vízmintákat kell venni, és ezt követően üzemelhető be a kút. 
Azonban erre belátható időn belül várhatóan nem kerül sor.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést és a tájékoztatást 
megtárgyalni.  
 
 
Kiszombor, 2017. szeptember 21. 
 
 
       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 


