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Ózd városban 2013. január 1-jei állapot szerint 123 db közkifolyó volt található, 
melyeken egy évben összesen kb. 18 ezer m3 ivóvízfogyasztás valósult meg, melynek 
díja kb. 12,5 M Ft/év.  
 
Az ellátásért felelős önkormányzat és a szolgáltató javaslata alapján a közkifolyók 
felülvizsgálatát követően a Képviselő-testület a további működtetés vonatkozásában a 
2013. június 27-i ülésén az alábbiakról döntött: 
 

A) Lezárás: Azon közkifolyók esetében, melyek ellátási körzetében nincs jogszerű 
felhasználó, vagy a jogszerű felhasználók más közkifolyók ellátási körzetébe (150 m) 
is beletartoztak (átfedések), ott a Képviselő-testület a közkifolyók lezárásáról döntött. 
Ez 27 db közkifolyót érintett. 

B) Nyomáscsökkentő felhelyezése: A megmaradó közkutak közül azokra, melyeken a 
jogszerű fogyasztók számához képest indokolatlanul magas a vízfogyasztás, vagyis 
vélhetően kiemelkedő mértékű az illegális illetve pazarló vételezés, a Képviselő-
testület olyan műszaki megoldás alkalmazásáról döntött, mely a közkifolyón 10 liter 
víz vételezéséhez szükséges időt 2-4 perc közé növeli. A nyomáscsökkentőt úgy kellett 
beállítani, hogy a kútból kinyerhető víz 2,5 és 5 liter/perc közé essen. (pl. ezt a 
megoldást vezették be Tiszavasváriban 2013 májusától). Így a jogszerű felhasználók 
továbbra is hozzájutottak a közegészségügyi szempontból szükséges ivóvízhez, 
azonban megnehezítettük azok dolgát, akik 200-300 literes edényekben locsolás és 
egyéb célra kívánnak vizet vételezni, illetve a nyomókarok kitámasztásával pazarolják 
a vizet. Ez 62 db közkifolyót érintett. 

C)  Változatlan továbbműködtetés: Azokban az esetekben, ahol a fogyasztás, illetve 
költség-haszon szempontok nem indokolták a nyomáscsökkentő alkalmazását, a 
közkifolyók változatlan formában továbbműködtetéséről döntött a Képviselő-testület 
azzal, hogy nagymértékű fogyasztásnövekedés esetén ezeket is be kell vonni a 
nyomáscsökkentett közkifolyók közé. Ez 34 db közkifolyót jelentett. 
 
Az intézkedések célja az ivóvízzel való takarékosabb gazdálkodásra ösztönzés, az 
illegális vízvételezés és a pazarlás visszaszorítása volt. 
 
A végrehajtást követően a kánikulára és az elrendelt hőségriadóra való tekintettel a 
határozat végrehajtása felfüggesztésre került.  
 
Ezt követően a Polgármester Döntés-előkészítő Csoportot hozott létre a város közkutas 
vízellátásának komplex átvilágítására és a közkifolyók további működtetésével 
kapcsolatos javaslatok kidolgozása érdekében. A csoport tagjai voltak: Vitális István, 
Boda István, Márton Ferenc, Tartó Lajos, Tóth Pál önkormányzati képviselők, és 
meghívottként segítette a csoport munkáját Berki Lajos, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Bíró Ferenc, a korábbi víziközmű-szolgáltató üzemigazgatója, 
illetve Molnár Attila, az ÉRV Zrt. műszaki igazgatója. 
 
A Döntés-előkészítő Csoport 2013. szeptember 5-én és 11-én tartott ülést, melyeken a 
számukra kijelölt feladatokat elvégezték. A Képviselő-testület felé az alábbi javaslatok 
kerültek megfogalmazásra: 
 



 A szűkítőket ez évben már nem érdemes felszerelni a közkifolyókra, tekintettel 
arra, hogy a tél közeledtével úgyis le kell azokat szerelni, így a rövid idő alatt a 
szerelési költség már nem térül meg. 

 Szükséges azonban a közkifolyókra olyan eszköz felszerelése, mely a 
közkifolyóról locsolócsővel (slaggal) történő vízvételezést műszakilag 
lehetetlenné teszi. 

 Alaposan át kell tekinteni, hogy mely közkifolyók kerülhetnek esetleg lezárásra. 
A lezárásnak két indoka lehet:  

o A közkifolyó által ellátott háztartásokat 150 méteren belül egy vagy több 
másik közkifolyó is ellátja. 

o A közkifolyó által ellátott háztartásokban kerti csap felszerelésével a 
közkifolyó fenntartási kötelezettsége megszűnik. 

 A közkifolyók további működtetésével, illetve a közkifolyók használatáról 
szóló 6/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet aktualizálásával kapcsolatos 
javaslatokat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény a víziközmű-
szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2014. április 15-ig dolgozza ki. 

 A Közterület-felügyelet a továbbiakban a közkifolyók használatát fokozottan 
ellenőrizze, és a jogszerűtlen használat észlelése esetén tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

 Fent leírtak alapján a Döntés-előkészítő Csoport javasolja a Képviselő-
testületnek a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
173/2013. (VI.28.) határozat hatályon kívül helyezését.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves 
elfogadására. 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2013.(IX.26.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 173/2013. (VI.28.) határozatának 
felülvizsgálatáról 

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

1. A Képviselő-testület a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
173/2013. (VI.28.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a város területén a közkifolyókra legkésőbb 

2013. október 15-ig olyan eszköz kerüljön felszerelésre, mely a közkifolyóról 
locsolócsővel (slaggal) történő vízvételezést műszakilag lehetetlenné teszi. Felkéri a 
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a munkálatok 
elvégzését az ÉRV Zrt-től (a továbbiakban: Szolgáltató) rendelje meg, illetve a 
szerkezetek felszerelésének költségét a közkifolyók üzemeltetésére vonatkozó keretből 
biztosítsa. 
 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője    
Határidő: 2013. október 15.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
vezetőjét, hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2014. április 15-ig 
vizsgálja felül a közkifolyókat abból a szempontból, hogy lezárhatók-e azért, mert a 
közkifolyó által ellátott háztartásokat egy vagy több másik közkifolyó is el tudja látni 
150 méteren belül. A vizsgálatnál a megközelítési útvonalat úgy vegyék figyelembe, 
hogy a megközelítés általános közlekedési feltételekkel legyen biztosított (pl. patakon 
híd miatti kerülő, hosszú, meredek hegyoldal, lépcső ne legyen). Vizsgálják felül 
továbbá. hogy azokon a helyeken ahol a közkifolyó legfeljebb 3 háztartást lát el, 
megszüntethető-e az ellátási kötelezettség valamilyen műszaki beavatkozással (pl. 
kerti csapok létesítése).  Ez utóbbi esetben közkifolyónkénti bontásban készítsenek 
kalkulációt a várható költségekről, és tegyenek javaslatot azoknak a fogyasztóktól 
történő beszedésére (pl. részletfizetés).  

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

vezetőjét, hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2014. április 15-ig tegyen 
javaslatot a közkifolyók használatáról szóló 6/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet 
aktualizálására.  
 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
Határidő: 2014. április 15., illetve 2014- áprilisi Képviselő-testületi ülés  
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a továbbiakban a 
közkifolyók használatát fokozottan ellenőrizzék, és a jogszerűtlen használat észlelése 
esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Felelős: Közterület-felügyelet vezetője 
Határidő: folyamatosan 


