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országgyű lési képviselő

írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Mi az álláspontja a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás
projektjének magvalósításának eredményéről, a szolgáltatott ivóvíz min őségérő l és a

további teendőkről, tekintettel a tömeges lakossági panaszokra?„ címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a
KEOP – 1 .3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás konstrukcióra 2011 szeptemberében . A Társulás
2012. márciusában a beruházás nettó 4 997 900 878 .- forint összköltségének fedezésére nettó
4 166 872 151 .- forint vissza nem térítendő támogatásban részesűlt. A megnövekedett
tervezési és kivitelezési költségek miatt 2014 februárjában a projekt összegköltsége 5 858 504
701 .- forintra módosult, a projekt támogatástartalma pedig 4 895 211 102 forintra emelkedett .

A projekt lezárását nagy lakossági várakozás előzte meg, az azóta eltelt időszakban azonban
nemhogy a szolgáltatott ivóvíz minőségének javulását, sokkal inkább a szabad szemmel i s
látható romlását tapasztalják .

Bajai országgyűlési képviselőként aggódva tapasztalom, hogy a mindennapi élethez
szükséges alapvető szolgáltatás szenvedett csorbát azzal, hogy Baján és környékén az elmúlt
egy évben jelentős mértékben romlott az ivóvíz minősége.
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Tisztelt Miniszter Úr !

A Kormány tagjainak feladat-és hatáskörér ől szóló 152/2014 . (VI. 6 .) Korm. rendelet 46. §-a
(A- miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért- való felel őssége keretében . . . k)
irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az ivóvízmin őség-javító programmal
kapcsolatos feladatokat) alapján kérem szíves tájékoztatását arról, hogy :

- A projektben kitűzött célok hogyan teljesültek, és milyen a szolgáltatott ivóví z
jelenlegi minőségének megfelelősége a jogszabályokban megfogalmazott
követelmények alapján?

Milyen, akkreditált laborok által végzett vizsgálatok támasztják alá a vonatkoz ó
jogszabályban (az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet) meghatározott követelmények teljesülését?

- Amennyiben az ivóvíz minősége kifogásolható, terveznek-e — és ha igen — milyen
tovább vizsgálatokat, lépéseket, intézkedéseket az ügyben ?

A kérdést az érintett helyi lakosság kérésére intézem Miniszter Úrhoz .

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2017. január 30 .
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