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N a p i r e n d:  Csatlakozás az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés”-hez.   
                           
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatta Önkormányza-
tunkat, hogy az Isztambulban, 2009-ben megrendezett 5. Víz Világfórumon résztvevő 
városvezetők fogadták el az ún. Istanbul Water Consensus c. dokumentumot („Isz-
tambuli Vízügyi Megegyezés), mely a Települések Egyezménye a napjainkban ta-
pasztalható globális változások helyi szintű kezelésére és az urbanizációval össze-
függő vízügyi problémák rendezésére.  
 
Az egyezmény alapját a világ minden tájáról összegyűlt városvezetők 2006-ban, a 
Mexikóban tertott 4. Víz Világ Fórumon fogadták el Local Goverment Declaration on 
Water c. dokumentumban, (Helyi Önkormányzatok Vízügyi Nyilatkozata), amit ezen 
az isztambuli fórumon fejlesztettek tovább.  
 
Az új továbbfejlesztett dokumentum elsősorban a vízellátás és a csatornázás-
szennyvíztisztítás területén hív fel a fenntartható megoldások követésére, a klímavál-
tozás hatásainak kompenzálására, az érintettek bevonására, a problémák integrált 
megközelítésére, a helyi kezdeményezések jelentőségére, valamint más egyéb (víz) 
politikai jellegű megállapítást is tesz.  
 
Az Egyezmény, mely jogi kötelezettséggel nem jár, két részből, a deklarációból és a 
vállalásokból áll.  
 
Bár az Istanbul Water Consensus-t nem az EU Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzései-
nek támogatására fogalmazták meg, szellemisége összhangban van a VKI törekvé-
seivel.  
 
Az országban különböző szintű (tervezési, alegység, részvízgyüjtő) gazdálkodási 
tervek készültek a vízgyűjtő területek állapotértékeléséről. A tervek céljainak megva-
lósítása –különösen a vízgyűjtő alegységek szintjén- elkötelezettséget kíván a dön-
téshozóktól és az érdekeltektől egyaránt. Ezt az elkötelezettséget demonstrálhatja a 
városvezetés az Egyezmény aláírásával, mely vállalásai, a hazai VGT-ben foglaltak 
szerint a tervezés során részben már teljesültek is, illetve tekintettel az Uniós elvárá-
sokra és az állami kötelezettség vállalásra várhatóan teljesülni is fognak.  
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2009. óta öt kontinens 717. városa csatlakozott az egyezményhez és a téma a jövő 
évi Marseiie-i  6. Víz Világ Fórumon (március 12-17.) is napirendre kerül.  
 
Sajnos a dokumentumról hiteles magyar szakmai fordítás eddig nem készült, de ere-
deti változata több nyelven megtekinthető a következő linken: 
http://www.istanbulwaterconsensus.org 
   
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy látja, hogy a Város vízgazdálkodási 
céljai az egyezményben deklarált elvekkel és szakmapolitikai célkitűzésekkel össz-
hangban vannak, úgy szíveskedjenek a csatakozásról dönteni.   
   
 
Határozati javaslat:  
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Istanbul Water 
Consensus c. dokumentum („Isztambuli Vízügyi Megegyezés”) elveivel, szakmapoli-
tikai célkitűzéseivel, és csatlakozik a Megállapodáshoz.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a csatlako-
zást dekraláló formanyomtatvány aláírására.  
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet az Istanbul 
Water Consensus c. dokumentum („Isztambuli Vízügyi Megegyezés”) elveivel, szak-
mapolitikai célkitűzéseivel, a Megállapodáshoz nem csatlakozik.   
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 12.               
 
 
                                                                                                Zsombok Lajos            
                                                                                                  polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:             
 
  
 Borbély Róbert                         
műszaki főelőadó                                 
 
 
Jóváhagyta:  
 
Dr. Szatmári Ibolya    
jegyző 


