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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Baján a térségi
vízellátás korszerűsítési, vízminőség javítási
program végeredményével a lakosság
elégedetlen; a víz fogyasztásra alkalmatlan. A
korszerűsítés céljából végrehajtott uniós
projekt rosszabb vízminőséget hozott és a
bejelentő álláspontja szerint szakszerűtlen és
felelőtlen uniós pénzköltés valósult meg.
Kérte az ügy teljes körű kivizsgálását.

lezárt

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részletesen tájékoztatta a bejelentőt a Baja városát
is érintő, Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekttel kapcsolatosan felmerült
problémákról. A Környezet és Energia Operatív Program által támogatott
beavatkozás célja elsősorban a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az Európai
Unió Tanácsának 98/83/EK Irányelve és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek
alapján. A Minisztérium felhívta a bejelentő figyelmét, hogy a projekt keretében
európai uniós előírások miatt csak korlátozott módon kerülhetett sor hálózati
rekonstrukcióra. A kedvezményezett nem jelezte az Irányító Hatóság felé, hogy a
projektben érintett Baja város egyes részein és környéken ivóvíz minőségi problémák
merültek fel. A helyzet tisztázása érdekében az Irányító Hatóság rendkívüli helyszíni
ellenőrzést rendelt el. Megállapította, hogy Baján a projekt keretében kiépített
infrastruktúra rendeltetésszerűen működik. A kedvezményezett és az üzemeltető
állítása szerint a Baján tapasztalt lakossági panaszok nem hozhatóak összefüggésbe az
Ivóvízminőség-javító programmal. Az üzemeltető tájékoztatása szerint Baján a
hálózatra táplált víz megfelelő minőségű. A bajai víziközmű állapotának fenntartása,
felújítása az üzemeltető és a fenntartó önkormányzat feladata és felelőssége.
Szabálytalansági eljárás keretében a programban vállalt kötelezettségek teljesítése
mellett vizsgálják a kedvezményezett jelenlegi és jövőben tervezett, a megoldás
irányába tett lépéseit is.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal válaszában kifejtette, hogy a Baja Városi
Vízműnél a múlt évben készült el az új víztisztító technológia, a próbaüzem a múlt év
végén zárult le. A hatóság 2016. 12. 13-án adta ki a vízjogi üzemeltetési engedélyhez a
szakhatósági állásfoglalását. A kormányhivatalhoz ez évben több lakossági bejelentés
érkezett Baja város közüzemi vízminőségével kapcsolatban. Megállapítást nyert, hogy
a vízminőségre vonatkozó panaszok jogosak, megalapozottak voltak. 2017. január 25én akkreditált laboratóriummal elvégeztette Baja város vízhálózatát lefedő 12 db
vízminta levételét. A vízvizsgálati eredmények alapján megállapítható volt, hogy a
minták 50 %-ában a mangán tartalom (mely a víz fekete elszíneződését adja)
meghaladta a vonatkozó jogszabályban előírt határértéket, a szolgáltatott víz kifogásolt
minőségű. A Népegészségügyi Főosztály a rendelkezésre álló vízvizsgálati eredmények
alapján, határozatban kötelezte a Bajavíz Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
A határozatban foglaltak szerint az üzemeltető megkezdte azokat a rövidtávú, gyors
intézkedéseket, melyek a vízminőség helyreállítását szolgálják, a visszatérő vízminőségi
probléma megakadályozása-, ill. a megfelelő vízminőség folyamatos biztosítása
érdekében, intézkedési tervet készít, ill. ez alapján történő műszaki beavatkozások

megtételét elvégzi.
Baja Város Önkormányzata tájékoztatta a bejelentőt, hogy a témával foglakozik a helyi
és országos sajtó, valamint az Országgyűlés is. A beadványában kifejtett problémák
eredetére, illetve azok megoldására vonatkozóan tájékozódhat, információkkal
rendelkezhet a bejelentő részben a médiából (Baja Város Önkormányzat képviselőtestületének rendkívüli üléséről való tudósításból, az Országgyűlés üléséről való
tudósításból stb.)is. Az Önkormányzat álláspontja szerint a projekt intézése az
előkészítő folyamattól annak zárásáig jogszabályoknak és a pályázati útmutatónak
megfelelő volt. A teljes hálózat áttisztítása nem került kihagyásra, azt napjainkban is
végzi az üzemeltető Bajavíz Kft. A pályázati felhívás csak igen kis részben támogatta a
hálózatrekonstrukciós tevékenységet, mely hálózatrekonstrukció nem kizárólag az
elavult szakaszok cseréjét jelentette. A beruházó/tervező ezen kis támogatottság
mértékének figyelembevételével tudott csak pályázni/tervezni, mely alapján
betervezésre, valamint megvalósításra is került a maximálisan megengedett hálózat
rekonstrukciós tevékenység . A hatások kivizsgálása kapcsán az önkormányzat
tájékoztatta a bejelentőt, hogy több évig eltartó, akár egészségügyi, akár műszaki,
egyénekre kiható pénzügyi vizsgálatokat az önkormányzat nem tud végezni. Az
ellenőrző mérések során egyszer fordult elő kifogásolt minőségű eredmény - mely
kifogásolt minőségű ivóvíz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/ 2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján olyan víz, amely az emberi
egészséget veszélyeztető anyagot vagy szervezetet nem tartalmaz, de amelyben a
vízfelhasználást zavaró (például esztétikai vagy egyéb panaszt okozó) anyag vagy
szervezet előfordul.

