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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. augusztus 31-én tartandó ülésére.  

 
 

N a p i r e n d:  Ivóvízminőség Javító Programban való részvétel  
                           
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Az Európai Unióhoz történő Csatlakozási Szerződésben Magyarország határidőhöz 
kötött kötelezettséget vállalt arra, hogy az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minősé-
géről szóló 98/83/EK Irányelvben megfogalmazott határértékeknek megfelelő szol-
gáltatást biztosítja. Ennek megfelelően készült el az országos Ivóvízminőség-javító 
Program.  
 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatta Önkormányza-
tunkat, hogy a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete (csatolt 
táblázat) szerint Lengyeltóti Város is érintett a programban. Tájékoztatott továbbá, 
hogy a Kormány 1224/2011. (VI.29.) Korm. határozatával rendelkezett az Ivóvízmi-
nőség-javító Program felgyorsításáról, melynek lényeges eleme a 100%-os állami 
önerő biztosítása.  
 
Az ivóvízminőség-javítás megvalósítás pénzügyi forrását a KEOP pályázati konstruk-
ció biztosítja. Előkészítésre a KEOP-7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek elő-
készítése konstrukcióban, megvalósításra a KEOP-1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség-
javítás konstrukcióban lehet pályázni.   
 
A pályázati felhívás szerint az a település kaphat támogatást, amely szerepel a 2009. 
január 1-én, vagy az azt követően hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. 
mellékletének A) vagy B) részében.  
 
Az önkormányzatnak az ivóvízminőség-javítására irányuló döntését 2011. augusztus 
31-ig képviselő-testületi határozattal kell alátámasztania, majd az első fordulós pá-
lyázatát 2011. december 15-ig kell benyújtania.  
 
Az ivóvízminőség-javítás megoldására célszerű lenne a jelenlegi üzemeltető DRV 
Zrt-vel felvenni a kapcsolatot, akik a hálózat ismeretének tükrében a legmegfelelőbb 
műszaki megoldást tudják felvázolni, valamint annak bekerülési költségét kalkulálni.   
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Lengyeltóti Ivó-
vízminőség-javító beruházás megindításáról.    
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Határozati javaslat:  
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Országos Ivó-
vízminőség-javító Program célkitűzéseivel, és mindent elkövet annak érdekében, 
hogy Lengyeltóti Város területén az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minősége a 
98/83/EK Irányelvben megfogalmazott határértékeknek megfelelő legyen.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy DRV Zrt-vel 
tárgyalásokat kezdeményezzen az ivóvízminőség-javítás lehetséges műszaki megol-
dásainak megtalálása érdekében.  
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 12.               
 
 
                                                                                                Zsombok Lajos            
                                                                                                  polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:             
 
  
 Borbély Róbert                         
műszaki főelőadó                                 
 
 
Jóváhagyta:  
 
Dr. Szatmári Ibolya    
jegyző 


