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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az Alföldvíz Zrt. végzi az önkormányzat tulajdonában lévő vízbázis vízbázisvédelmi feladatait. 

Ezen munkálatok finanszírozására 2011. 11. 10-én támogatási szerződést kötött az NFÜ-vel. A 

támogatási szerződésben foglaltak betartása mindannyiunk érdeke, hiszen a feladat elvégzésére hatósági 

határozat kötelez és a projekt 100%-os vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg. 

A vízbázis védelmi munkák során, az Újkígyós, Lökösháza-Kevermes, Medgyesbodzás, 

Dombegyház, Kunágota területen összesen hét és fél kilométer hosszan építenek ki speciális kerítést, 

nyolc és fél kilométer hosszúságban alakítanak ki övárkokat, emellett 12.000 m2 burkolt utat és parkolót, 

valamint huszonegy olajleválasztó művet építenek. Ezen túl megszüntetnek tizenöt elavult, már nem 

üzemelő kutat, s helyreállítanak 11.000 m2 zöldövezeti területet. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés 

elbírálásakor szempont volt a beruházás során keletkezett hulladék minél optimálisabb elhelyezése. 

Ennek megfelelően a nyertes kivitelező, a KÖVIÉP Kft. a betonhulladék egy részét visszadolgozza a 

beruházási területen, a veszélyes hulladékot pedig a megfelelő tározókba szállítja. 

A jelenlegi fejlesztés azt hivatott megakadályozni, hogy a víztartó rétegbe szennyeződés kerüljön. A 

vízbázisvédelmi munkák során aszfaltcserét, övárkok kialakítását végzik, de emellett megszüntetnek 

tizenöt elavult, jelenleg már nem üzemelő kutat is. 

A projekt indítását és a pályázat benyújtását több éves diagnosztikai munka előzte meg. A 

mérések alapján elmondható, hogy a fejlesztéssel olyan többlet védelmi intézkedéseket hajtanak végre, 

amelyek nullára redukálják a következő ötven évben annak lehetőségét, hogy szennyeződés kerüljön az 

érintett vízbázisba. 

A 406 750 480 forint nettó összértékű kivitelezési szerződésben foglalt vízbázisvédelmi munkák a 

Maros-hordalékkúpon öt település - Újkígyós, Medgyesbodzás, Kunágota, Kevermes, Dombegyház - 

közigazgatási területét valósulnak meg. A mintegy 180 000 lakost érintő vízvédelmi munkákból – a 

kivitelező 32 napos előteljesítési vállalásának köszönhetően – semmit sem vesznek észre a fogyasztók. A 

kivitelezési határidő alapján ugyanis elkerülhető, hogy a nyári magasabb vízfelhasználást 

(csúcsfogyasztásokat) érintse a kivitelezés és bármilyen fennakadást okozzon az ivóvíz szolgáltatásában. 

A száz százalékosan pályázati forrásból megvalósuló projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 

Alap társfinanszírozásával valósul meg, 

 A beruházás menetét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 79. § (1) 

bekezdésében rendelkezett „átháramlás” (víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, 

amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti 

vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény 

erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át) 

megszakította. A folyamatban lévő beruházás folytatásának érdekében a Közreműködő Szervezet 

egyetértésével intézkedéseket kell tenni. A feladat sikeres elvégzéséhez megállapodást kell kötni a 

Társaságnak az érintett önkormányzatokkal. 



 Az ingyenes átadás során felmerülő ÁFA megtérítésére –mint az a megállapodásban is rögzítésre 

került- a visszaigénylést követően kerülhet sor. 

 A megkötendő megállapodás hivatott biztosítani, hogy az eredeti elképzelések szerint a beruházást 

annak üzembe helyezését követően –a víziközmű törvény előírásait betartva- kerüljön át a tulajdonosok 

részére. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulást adja ahhoz, hogy az Alföldvíz 

Zrt., mint „a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba 

helyezése” című KEOP-2.2.3/B09-2010-0004 számú projekt kedvezményezettje a folyamatban 

lévő beruházást változatlan formában, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 

szerint végezze el. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, a határozat 1. 

mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. május 23. 

 

 

        Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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