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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) a KEOP-1.3.0-09/11-2011-0023 azonosító számú „Kék-víz” Észak-
Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekt (továbbiakban: Program) 
kedvezményezettje. A Társulás működését szabályozó Társulási Megállapodás Ellenőrzési és 
beszámolási kötelezettségről szóló III.3 fejezet 1. pontja szerint „ A polgármester – a 
Munkaszervezet írásbeli tájékoztatója alapján – legalább évente egyszer köteles beszámolni a 
képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról.” A 2015. év vonatkozásában e beszámolási kötelezettségre tekintettel az 
alábbiakról kívánom tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést: 
 
A Társulási Tanács 2015. évben 6 alkalommal tartott ülést az alábbiak szerint, mely ülések 
mindegyike határozatképes volt. 
 
A Társulási Tanács 2015. február 20-án fogadta el a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 
határozatát, mely a költségvetés kiadási oldalát 12.471.430 E Ft-ban, a bevételek összegét 
8.884.645 E Ft-ban, a hiányát pedig 3.586.785 E Ft-ban határozta meg, amelynek 
finanszírozását 3.586.785 E Ft költségvetési maradvány igénybevételével hagyta jóvá. 
Ugyanezen ülésen elfogadásra került a Társulás 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terve is. 
 
A 2015. április 28. napján tartott Társulási Tanács ülésén került elfogadásra a Társulás 2014. 
évi zárszámadása. A 2014. évi költségvetési bevételek összege 4.520.093 E Ft, a költségvetési 
kiadások összege 933.308 E Ft, a pénzmaradvány összege a tárgyévben 3.586.785 E Ft volt. 
 



A Társulási Tanács 2015. szeptember 4. napján tárgyalta és fogadta el a Társulási 
Megállapodás  3. számú   módosítását, melyre  a víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011. évi  
CCIX. törvény (továbbiakban: Törvény) változása miatt volt szükség. A módosítás alapvető 
lényege, hogy a Társulás megalakulását követően keletkezett vagyon a Társulás tagjainak 
osztatlan közös tulajdonát képezte volna, a tulajdonjog a tulajdonostársakat vagyoni 
hozzájárulásuk arányában illette volna meg. A Társulási Megállapodás módosítása 
biztosította, hogy a létrejött víziközmű vagyont a Társulás térítésmentesen az ellátásért felelős 
tagönkormányzatokra átruházhassa. 
 
A 2015. november 30-án tartott Társulási Tanács ülésén került sor a Társulás döntéshozói és 
közönsége számára az ivóvízminőség-javító projekthez elengedhetetlenül szükséges 
esélyegyenlőségi képzés megtartására. 
 
A beruházás során megvalósult vagyonelemek üzembe helyezése 2015. november 27. napján 
megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült. A Törvény rendelkezéseinek értelmében ezzel 
egyidőben, a vagyon az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonába került, valamint 
ugyanezen napon megkezdődött a vízközművek rendeltetésszerű használata is. 
 
Észak-Bács-Kiskun megyében a rendelkezésre álló felszín alatti vízkészletek minősége a 
magas arzén-, ammónium-, vas- és mangántartalom miatt nem felelt meg az uniós 
elvárásoknak. A Programon belül 8 település (Lajosmizse, Kerekegyháza, Orgovány, 
Városföld, Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Izsák és Bugac) önálló tisztítóművel gyarapodott. Ennek 
köszönhetően összesen napi 51 ezer köbmétert meghaladó új tisztítási technológiai kapacitás 
épült ki a térségben. A Tass Gudmon-foki vízműtelep dunai kavicsteraszán 4 db parti szűrésű 
kút létesült.  
 
A Program keretében megvalósult legnagyobb építmény, a kiskunfélegyházi víztorony, mely 
56 méter magas és 1500 köbméteres tározó térfogattal rendelkezik. Ezen kívül további 5 
településen, Lajosmizsén, Ágasegyházán, Nyárlőrincen, Gátéren és Fülöpjakabon épült új 
víztorony, valamint 5 településen (Izsákon, Petőfiszálláson, Pálmonostorán, 
Bugacpusztaházán és Pálmonostora-Aranyhegyen) felújították a meglévő tornyokat. 
 
A projekt keretében összesen 171 kilométernyi új vízvezeték építése valósult meg, melyek 
közül a legjelentősebbek a Kiskunfélegyháza Halesz és Selymes területeken a 37 km 
hosszúságú  elosztóhálózat, a Szabadszállás és Szalkszentmárton közötti 20 km távvezeték, 
valamint Helvécián a 10 km hosszúságú elosztóhálózat.  
 
Az újonnan épült technológiák mellett jelentősek voltak a felújítások is. A kecskeméti I-es és 
II-es vízmű telepeken megvalósult új technológia biológiai ammóniamentesítést, valamint 
vas-, mangán-, és arzénmentesítést tartalmaz. Ez jelentős fejlesztés a korábbiakhoz képest 
tekintettel arra, hogy a 60-as, 70-es években épült telepeken elavult víztisztítási technológia 
működött. A beruházásnak köszönhetően a technológia teljes körűen megújult kiegészülve az 
irányítástechnika fejlesztésével, mely felöleli a számítógépes folyamatfelügyeletet és 
folyamatvezérlést is. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében 
3.224.721 E Ft értékű fejlesztéshez jutott.  



 
A Program keretében megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően negyedmillió ember jut 
egészséges és tiszta ivóvízhez ebben a térségben. Az üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt. által 
szolgáltatott víz minősége minden tekintetben megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X. 25.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti beszámolóban foglaltak elfogadására. 
 
 
Kecskemét, 2016. október 5. 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia  
   polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016 (X.27.) határozata 
Beszámoló a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 
előterjesztett 1-304/2016. számú fenti tárgyban készített beszámolóban foglaltakat elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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