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BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE  Készítette:  
  Szakmai ell.:  
  Törv. ell.: dr.  
  Változat: 1. 
 

….. előterjesztés 
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. január 27-i ülésére 
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források 

igénylésének kezdeményezéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Baja Város Önkormányzat részéről felmerült a lehetősége és az igénye annak, hogy a vízminőségi problémák 

megoldására vonatkozó kezdeményezés más, hasonló helyzetben lévő településekkel összefogva és 
az elképzeléseket összehangolva, kerüljön felterjesztésre a Parlamenthez új Európai Uniós program 

kezdeményezése céljából annak érdekében, hogy a települési ivóvízhálózat rekonstrukciója külső források 

bevonásával mielőbb megvalósulhasson. 
 

A más településekkel történő összefogás érdekében Baja Város Önkormányzat korábbi, a tárgyi 
ügyben keletkezett, a volt Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium egykori 

tagönkormányzatainak – egyben önkormányzatunknak is – címzett tájékoztatásában felhívtaa az 
önkormányzatok figyelmét a probléma, illetve tájékoztatást kaptunk annak kiváltó okairól, az ügy 

előzményeiről, időszerűségéről, melyhez mellékelésre keürltek a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

már tárgyalt előterjesztések is az okok, a jelenlegi helyzet és a szándék pontosabb meghatározása érdekében. 
 

A Baja Város Önkormányzat által kezdeményezett összefoggáshoz – a megadott határidőig – 
szándéknyilatkozatomban kifejeztem önkormányzatunk csatlakozási szándékát, melyet követően Baja 

Város Önkormányzat a 2022. január 5. napján kelt küldeményével jelezve egy videókonferenciát szervezett a 

csatlakozó önkormányzatok részére; ennek megtartására 2022. január 11-én került sor. 
 

A videókonferencián Baja Város Önkormányzat részéról szóban is ismertetésre kerültek a már korábban leírtak, a 
hálózatrekonstrukció szakmai indokoltságát a Bajavíz Kft. ügyvezetője fejtette ki érvelésében. A konferecián részt 

vett önkormányzatok képivselői egyetértettek a szándékkal, illetve a kezdeményezés 

szükségességével, vita, kérdés, módosítási szándék, illetve egyéb javaslat az üggyel kapcsolatban 
nem merült fel. 

 
A korábban leírtak, valamint a konferencián elhangzottak értelmében az a javaslat született, hogy Baja Város 

Önkormányzat részéről egy olyan minta előterjesztés kerül előkészítésre, mely a döntés tervezetében 
konkrétan tartalmazza a parlamenti felterjesztést és az erre vonatkozó felhatalmazást. Ennek minden, 

a kezdeményezésben résztvevő önkormányzat képviselő-testületi elfogadásával olyan egységes döntések 

születhetnek, melyek alapját képezhetik majd a közös fellépésnek. Fontos, hogy a képviselő-testületi döntésekben 
mindenhol Baja város polgármestere kerüljön felkérésre és felhatalmazásra arra, hogy az erre vonatkozó 

megkeresést felterjessze a Parlamenthez. Ehhez a megkereséshez kerül majd csatolásra minden olyan települési 
képviselő-testületi határozati kivonat, ahol a javaslat támogatásáról született döntés, ezzel erősítve azt a tényt, 

hogy a hálózatrekonstrukció szükségessége és igénye nem bajai sajátosság, hanem általános probléma az 

országban. 
 

Jelen előterjesztés határozati javaslata tartalmazza az előző bekezdésben is ismertetett döntés 
tervezetét, annak mellékletében pedig a konkrét megkeresés olvasható a felterjesztés tárgyában. 

A felterjesztés lényegesen részletesebb kifejtést tartalmaz az ügyről, ezért jelen előterjesztés indokoló részében 
nem kívánom duplikálni a releváns információkat, azok a mellékletben megtalálhatók. 

 

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot egyszerű 
többséggel elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2022. (I. 27.) határozata 

a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források 
igénylésének kezdeményezéséről 
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1.) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Baja város 
települési ivóvízhálózata elavult, rossz műszaki állapotban lévő eleminek rekonstrukciója, cseréje feltétlen 

szükséges annak érdekében, hogy az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való 

hozzáférést Baja Város Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatként biztosítani tudja a 

lakosság számára. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
2.) Mivel az 1. pontban megjelölt hálózatrekonstrukció költségigénye jelentősen meghaladja Baja Város 

Önkormányzat költségvetési lehetőségeit, a Képviselő-testület ezúton kezdeményezi az Országgyűlésnél, hogy 

az 1. pontban rögzített beruházások magas intenzitású finanszírozására találjon hazai kormányzati és/vagy 
Európai Uniós támogatással költségvetési forrást, az erre vonatkozó hatásvizsgálatokat végezze el, illetve 

dolgozza ki a támogatási konstrukció feltételeit. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Baja város polgármesterét, hogy a 2. pontban rögzített 

kezdeményezés ügyében a jelen határozat 1. melléklete szerinti felterjesztést aláírja. 
 

Felelős: Nyirati Klára polgármester 

Határidő: a kezdeményezést támogató önkormányzatok képviselő-testületi döntéseinek 

kézhezvételét követően azonnal 
 

Baja, 2022. január 19. 
 

 
 Nyirati Klára 

  polgármester 
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Ügyiratszám: 01/………/2022 
Ügyintéző: Schmidt András  

        Tárgy: hálózatrekonstrukciós támogatás igénylésének 

kezdeményezése 
 

ORSZÁGGYŰLÉS 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére 

1357 Budapest, Pf.: 2. 
 
Tisztelt Elnök Úr! 

 

Baja Város Önkormányzat és a kezdeményezéshez csatlakozott, jelen megkeresésemhez mellékelt képviselő-testületi 
határozatok szerinti önkormányzatok képviseletében ezúton kezdeményezem a települési ivóvízhálózatok elavult, 

rossz műszaki állapotban lévő elemeinek mielőbbi rekonstrukciójához, cseréjéhez kapcsolódó 
beruházásokhoz magas intenzitású hazai kormányzati és/vagy Európai Uniós támogatás biztosítását az 

önkormányzatok/lakosság számára, az alábbiakra tekintettel: 
 

Az Európai Unió 98/83 EK irányelvében és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 

(X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott paramétereknek történő megfelelés érdekében (elsősorban az arzén-tartalom 
és más egészségkárosító komponens-tartalom csökkentése érdekében), továbbá a helyenként elavult 

vízvezetékrendszerek korszerűsítése céljából a legtöbb magyarországi települési önkormányzat a KEOP program 
I-II. fordulójában döntött az ivóvízminőség-javító pályázatok benyújtásáról és lebonyolításáról. 

 

A projektgazdák a működésük során lebonyolították a projektek pályázati kiírása és támogatási szerződése szerinti 
megvalósítását, ehhez az érintett konzorciumok, társulások és önkormányzatok minden szükséges döntést és intézkedést 

a vonatkozó előírásoknak megfelelően meghoztak, a kivitelezők a legtöbb helyen véglegesen befejezték a munkákat, így 
a projektek befejeződtek és sok településen a projektek a támogatási szerződések szerint is teljes 

mértékben lezárásra kerültek. 
 

Az elmúlt néhány év történései alapján azonban az Ön számára is ismert lehet, hogy Baja városban is – és a híradások 

alapján más településeken is – számos helyen és alkalommal tapasztalt rossz minőségű ivóvíz okán felmerültek 
egyes, a projektek megvalósításával kapcsolatos, illetőleg annak eredményeként felmerült hibák. A 

projektek kivitelezési munkái során az alkalmazott technológia, illetve egyes műszaki megoldások, továbbá a pályázatban 
elszámolható költségekre vonatkozó előírások tekintetében körvonalazódtak a projektek hiányosságai.  

 

A szakmai vélemények szerint a projektek befejezését követően a végpontokon jelentkező vízminőségi 
problémákat elsősorban azonban nem hibásan megvalósított kivitelezés, hanem jellemzően az 

önkormányzatok tulajdonában lévő, valamint az ingatlanokon és épületeken belüli, magántulajdonban 
lévő, régi vascsővel szerelt, elöregedett, sok esetben 30-60 éves szakaszokat tartalmazó vízhálózat okozza, 

hiszen a szolgáltatóknál szintén a projektek keretein belül megvalósított technológiaváltás kedvezőtlen kémiai hatást 
gyakorol a régi csövekre, illetve annak évtizedes szennyeződéseire, lerakódásaira, és ezen lerakódások kioldódása okozza 

a csapból folyó szennyezett, rossz minőségű ivóvizet. 

 
Sajnos azonban hálózatrekonstrukcióra a pályázatokban minimális, konkrétan mindösszesen 20%-os 

mértékben volt lehetőség a településekre összesen, így a projektek keretein belül – illetve azzal párhuzamosan – nem 
volt lehetőség érdemi előrelépést produkálni annak ellenére, hogy a szakmai vélemények által a döntéshozók 

vélelmezhetően már rendelkeztek azzal az információval, mely nyilvánvalóvá tette az ivóvízminőség-javító projektek ezen 

negatív hatásait és következményeit a használati ivóvíz minőségére. 
 

A magántulajdonban lévő vízhálózat (ingatlanokon belüli vezetékrendszerek) cseréje a tulajdonosok 
számára sok esetben hasonló finanszírozási nehézségekbe ütközik, mint az önkormányzat esetében, hiszen 

a legtöbb ingatlan esetében az ilyen beruházások költsége igen jelentős. A tulajdonosi viszonyok miatt azonban – annak 
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ellenére, hogy az önkormányzatok által megvalósított projektek a közvetett okozója a jelenlegi rossz minőségű ivóvíznek 
– az önkormányzatoknak nincs jogi lehetősége, illetve forrása a beavatkozások, illetve cserék megvalósítására; ezt a 

tulajdonosoknak kell önállóan végrehajtani. 
 

Éppen ezért célszerűnek mutatkozott, hogy az önkormányzati és magántulajdonú régi csővezetékek 
cseréjének folyamatát az önkormányzat külső források igénybevételével (kormányzati, EU-s támogatással) 

próbálja meg felgyorsítani, így mihamarabb megoldódnának a településeken tapasztalható vízminőségi problémák. 

Erre leginkább pályázati források bevonásával lenne lehetőség, mellyel vagy az ingatlantulajdonosok tudnának önállóan 
pályázni, vagy az önkormányzat (optimális esetben mindkét fél). Utóbbi esetében a pályázatba bevont külső források 

magántulajdonú hálózat rekonstrukciójára történő felhasználása akár egy települési járdaépítési program, vagy a házi 
szennyvízhálózat kiépítésére alkalmazott önkormányzati támogatás stb. analógiájára történhetne meg. 

 

A szükségesnek mutatkozó beruházások nagyságrendjének maghatározásához kísérletet tettünk a költségek becslésére. 
Az önkormányzati tulajdonú, cserére szoruló vezetékszakaszok listája a víziközmű szolgáltatóknál rendelkezésre állnak, 

ezen szakaszok rekonstrukciós munkálatai Baján becsléseink szerint – mai kivitelezői árakon számolva – 
meghaladná az 1 milliárd forintot, de természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes szakaszok 

cseréjének munkálatai (így annak költségigénye is) jelentős szórást mutatnak, hiszen a körülmények még településen 
belül is eltérőek (zöldterület alatt szabadon futó vezetékek, aszfalt- vagy járdaburkolat alatt futó vezetékek stb.). 

Természetesen a szolgáltatók ezen munkálatokat szerepeltetik a gördülő fejlesztési terveikben, de a saját költségvetési- 

és humán források korlátozott rendelkezésre állása miatt a teljes rekonstrukciós folyamat 20-30 éves időtávban 
valósulhatna csak meg. 

 
Tudomásunk szerint jelenleg kizárólag egy, a 2021. június 18-án megjelent, „víziközmű hálózatok átalakítására, 
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, 

KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívás keretében igényelhető hálózatrekonstrukciós munkálatokra támogatás, azonban a 
pályázati konstrukció nem a hálózat korszerűsítésére összpontosít (hiszen az ilyen beruházások önállóan eleve 

nem támogatható tartalomként szerepelnek a felhívásban), emellett pedig a jelentős mértékű önerős feltétel miatt nem 
nyújt az önkormányzatok számára valós lehetőséget az említett probléma teljes vagy részleges 

megoldására. 
 

Az Európai Uniós források tekintetében megjelent továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

Plusz (KEHOP+), mely a 2021-2027 uniós ciklusra fogalmaz meg programstratégiai célokat és prioritási 
tengelyeket. A program tervezet az ivóvízminőség tekintetében a többek között a következőket tartalmazza: 

„A lokális tisztítási technológiák nem feltétlenül járnak kielégítő eredménnyel. A felülvizsgált irányelv egyes 
határértékeket várhatóan szigorít és a vízellátás biztonságának növelésére fókuszál. A hazai víziközmű integráció 
további lehetőséget ad rendszerszintű kapacitásvizsgálatokra, integrációra és hatékonyságnövelésre. A 
kötelezettségszegési eljárások (szennyvíz és ivóvíz) révén az EU előtt ismertek a hazai határérték megfelelési 
problémák. Ebben az időszakban folytatni fogjuk az ivóvízminőségi problémák (beleértve az ólomvezetékeket) és 
ellátási hiányok felszámolását, a legrászorultabb rétegek számára az ivóvízhez való hozzáférés, a saját célú ivóvízművek 
biztonságának megteremtését, a rendszerek optimalizálását, integrált kialakítását és az ehhez szükséges automatika, 
folyamatirányítás és távfelügyelet kialakítását. Az éghajlatváltozás itt is szempont, a víztakarékos, alacsony kockázatú, 
gazdaságos rendszerek építése preferált. A csúcsidőszakok és az ezek kapcsán jelentkező vízszűkösség kezeléséhez 
szükséges beruházások (pl. kutak felújítása, kapacitás-bővítése, áttérés új kutakra, vízbázisvédelem) szintén 
támogathatóak. 
Így különösképp elszámolhatóak: 
 Az új ivóvíz irányelvből adódó kötelezettségekhez tartozó beruházások, a kiemelt paraméterek, a vas, a mangán 

és az ólom problémák megoldása és a hálózati vízveszteség csökkentése.  
 Az integrált rendszerekhez szükséges strukturális átalakítások, rendszeroptimalizálás, rendszerfejlesztés, 

rekonstrukció, távfelügyelet az új rendszer működéséhez, hatékonyságnövelés.  
 Ellátási hiányok felszámolása, saját célú ivóvízművek biztonságának megteremtése és közcélú művek bővítése.  
 Aszályos időszakok, vízszűkösség áthidalásához szükséges beruházások, víztározás.  
 Kiegészítő beruházások, bontás, eszközök a rendszerek fenntartása, illetve önfenntartása érdekében (napelem, 

vízenergia hasznosítása), monitoring tevékenység, innovatív megoldások, puha és kapcsolódó beruházások.” 
  
Ez alapján látható, hogy várhatóan a programban kerül majd megjelentetésre olyan pályázati kiírás, mely a 

hálózatrekonstrukciót támogatja, azonban ennek részletei (támogatási intenzitás, támogatás mértéke, önállóan 
támogatható tartalmak stb.) jelenleg nem ismertek. Vízügyi szakmai körökből azonban – informálisan – azt a tájékoztatást 

kaptuk, hogy önmagában hálózatrekonstrukció támogatására nem érdemes számítani, ugyanis a várható 

támogatás mértéke egy településre vetítve olyan alacsony összeg lesz, mely nem jelent majd érdemi 
előrelépést ezen a területen. Ezt támasztja alá a KEHOP+ fent hivatkozott célkitűzése is, melyben a rekonstrukció nem 

igazán kiemelt célként szerepel, inkább csak egy komplexebb beruházás részeként kap helyet. 
 

A magántulajdonban lévő, ingatlanokon belüli, korszerűtlen ivóvízvezetékek mennyiségéről nem rendelkezünk konkrét 
adattal, ennek becslése is elég nehéz, hiszen az önkormányzatoknak nincs nyilvántartásuk a magántulajdonú ingatlanok, 

épületek épületgépészeti berendezéseiről. A KSH 2011. évi népszámlálási adataira támaszkodva azonban becsléseink 
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szerint Baján legalább tízezer olyan magántulajdonú ingatlan lehet, ahol a vezetékek cseréjére, 
korszerűsítésére szükség lehet, hiszen ivóvízminőség szempontjából ezen szakaszok is relevánsak. Az udvartéri 

szakaszokon túl az épületeken belüli vezetékek cseréjének bizonyosan jelentős költségei lennének, hiszen itt általában a 
konyha, fürdőszoba, illetve egyéb vizes helyiségek az érintettek, ahol falban vezetett csövekről van szó, melyek cseréje 

adott esetben a teljes konyha, fürdőszoba, illetve helyiség felújításával egyenértékű. Tehát egy ilyen beruházás mai árakon 
számolva millió forintos tétel is lehet ingatlanonként, hiszen nem a csövek cseréje jelent nagy kiadást, hanem az egyéb 

járulékos munkák (meleg, hideg padlóburkolatok, falburkolatok bontása, helyreállítása, kőműves munkák, esetlegesen 

beépített bútorok kibontása, helyreállítása stb.). 
 

Természetesen – a korlátozott anyagi forrásokra is tekintettel – nem lehet cél az, hogy egy ilyen otthoni beruházás teljes 
egészében önkormányzati, állami vagy uniós vissza nem térítendő támogatásra érdemes legyen, viszont ahhoz, hogy az 

érintett lakosság ösztönzését elérjük, érdemi mértékben, azaz minimum 100.000-200.000 forintos támogatásban 

kell gondolkodni ingatlanonként, mely Baján – tízezer ingatlannal számolva – újabb 1 milliárd forintot is 
meghaladó tétel lenne. 

 
Egyértelmű tehát, hogy ennek forrása sem lehet kizárólag az önkormányzat költségvetése, hiszen erre a 

célra ekkora tétel kigazdálkodása pár év alatt nem lehetséges. Az elmúlt időszakban kizárólag a jelenleg is még 
futó otthonfelújítási támogatás keretében kaphatnak segítséget a családok ilyen munkálatok elvégzésére, és minden 

bizonnyal szép számmal szerepelnek is olyan projektek ahol a vizes helyiségek is érintettek. Ez azonban szintén nem az 

ivóvízminőség javítását célzó támogatási forma, hanem inkább a családtámogatások egy eleme, melyben nem vehet részt 
például az az ingatlantulajdonos, ahol nem rendelkeznek 25. év alatti gyermekkel. 

 
Természetesen a lehetőségek számbavételére szükség van, mivel azonban Magyarországon nem csak a mi 

településünkön alakult ki az ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően ez a helyzet, az ügyre 

országos problémaként tekinthetünk, ezért érdemesnek mutatkozott a külső források bevonásának 
kezdeményezését más, hasonló helyzetben lévő településekkel együtt, kvázi szövetségben megtenni, érzékeltetve ezzel a 

probléma területi kiterjedését. 
 

Ennek érdekében 2021 őszén megkeresést küldtem a volt Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium egykori 
tagönkormányzatainak, hiszen ezen önkormányzatok között ivóvíz ügyben már történt együttműködés az ivóvízminőség-

javító programok megindulásának I. fordulójában. A megkeresett önkormányzatok közül szép számban jelezték 

a polgármesterek, hogy támogatják a kezdeményezést és szívesen csatlakoznak ahhoz. 
 

Az együttműködés zálogaként minden csatlakozó település önkormányzatának képviselő-testülete állást foglalt ez ügyben, 
melyet jelen megkeresésemhez csatolok. Fontos megjegyezni – melyet az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken is 

kiemeltem –, hogy az ivóvízminőség-javító programok csak felerősítették azokat a „tüneteket”, melyek a 

hálózatrekonstrukciós munkálatok szükségességéhez vezetnek, de a 30-60 éves csövek cseréje azonban 
ettől függetlenül is feltétlen szükséges, hiszen a víziközmű szolgáltatók részéről ennek az elavult, rossz műszaki 

állapotban lévő hálózatnak az üzemeltetése jelenleg jelentős idő- és költségigénnyel jár. 
 

A fent ismertetettekre tekintettel ezúton kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a jelen önkormányzati 

megkeresésben foglaltak megvizsgálását követően szíveskedjen kezdeményezni az Országgyűlésnél az 
önkormányzati és a magántulajdonú elavult, rossz minőségű ivóvízhálózat-rekonstrukciós beruházások 

támogatását, illetve az erre vonatkozó pályázat kiírását annak érdekében, hogy az ivóvízminőség-javító 
programok eredeti célkitűzései érvényesüljenek és minden magyarországi településen biztosítható legyen 

az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való hozzáférés a lakosság számára. 
 

Segítő közreműködését előre is köszönöm. 

 
Baja, 2022. ………. 

 
Tisztelettel: 

 

 
         Nyirati Klára 

                   polgármester 
 

 
 
Kapják: 
1. Kövér László, az Országgyűlés elnöke (1357 Budapest, Pf.: 2.) 
2. Zsigó Róbert országgyűlési képviselő (6500 Baja, Vörösmarty M. u. 14.) 
3. Irattár 


