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Előzmények:
Az ivóvízellátás állami kézben tartása kormányzati elgondolás, szándék, melynek
végrehajtására az önkormányzatoknak célszerű felkészülni.
Ózd város ivóvízellátása teljes mértékben az ÉRV-től átvett, vásárolt vízen alapul. A
környező települések esetében a kiépített vízellátás – még azok esetében is, akik
saját vízbázissal: kúttal, forrással rendelkeznek – jelentős mértékben az ÉRV-től
vásárolt vízen alapul. Tehát mind a vízellátás, mind pedig a víz vételára esetében
nagyfokú a kiszolgáltatottság.
A Sajó ivóvízbázisából történő vízkivétel felújításával kétoldalú betáplálás valósítható
meg, azaz az ÉRV-től való függőség, kiszolgáltatottság mind ellátási forrás, mind
pedig vízvételi ár esetében oldható.
Az Ózd környéki völgyrendszerben egységes önálló vízellátás kialakítása egységes
fenntartást, üzemben tartást, karbantartást eredményezhet, mindennek az előnyeivel,
de felvetődik az egységes szolgáltatási árképzés kialakításának gondolata is.
Természetesen az egységes, önálló vízbázis kialakításának célját megvalósító
legalkalmasabb gazdasági vagy társulás forma szintén vizsgálat tárgyát fogja
képezni.
A kérdésben 2011. március 28-án az Ózd Városi Polgármesteri Hivatalban megtartott
egyeztető megbeszélésen Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd, Putnok települések
polgármesterei valamennyien támogatólag foglaltak állást a kérdésben, ill.
településük képviselő-testülete elé terjesztik jelen előterjesztés határozati javaslatát.
Javaslat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (hasonlóan a többi érintett
település képviselő-testületéhez) szándéknyilatkozatban nyilvánítsa ki akaratát az
önkormányzati ivóvízbázis kialakítására, és hatalmazza fel Ózd Város
Polgármesterét a szükséges egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.

Határozati javaslat
…/KH/2011. (…) határozat

Tárgy: Sajó-, Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a település egészséges és jó minőségű ivóvízzel történő ellátásának kötelező
önkormányzati feladatait költséghatékonyabb módon és több beszerzési forrásra
alapozva kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület szükségesnek tartja fenti célok érdekében a Sajó-, Hangonyvölgyi önkormányzatok együttműködését megvalósítani, egységes vezetékhálózatuk
kihasználásával, térségi összefogással kialakítandó ivóvíz bázis, illetve alternatív
ivóvíz beszerzési lehetőség megteremtését.
Az önkormányzati ivóvíz beszerzés biztonságának növelése érdekében a Képviselőtestület célszerűnek tartja a Sajó mentén elhelyezkedő fúrt kutakból kitermelt nyers
víz tisztítására és ivóvízként történő hasznosítására az Ózd Kistérségi
Önkormányzatok, az önkormányzati tulajdonú vízszolgáltató társulások, valamint a
víztermelő társaság részvételével létrehozandó projekt társaság alapítását.
A társaság alapításával kapcsolatos tárgyalásokon történő részvételre a Képviselőtestület felhatalmazza Ózd város polgármesterét azzal, hogy a tárgyalások
eredményeiről a soron következő ülésen számoljon be.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, ill. tárgyalásokat követően a soron következő Képviselőtestületi ülés

