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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal, illetve a létrehozandó kistérségi társulással 
kapcsolatban – kérésének megfelelően – az alábbiakban fogalmazom meg véleményemet: 
 
Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a települések egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása kiemelten fontos kötelezettsége az érintett Önkormányzatoknak. Éppen 
ezért kétség sem férhet hozzá, hogy ennek legmagasabb szakmai színvonalú és emellett a 
legjobb költséghatékonyságú megoldása valamennyi érintett evidens érdeke kell, hogy legyen. 
 
Ahhoz viszont, hogy hosszútávra is – a program 30 évre tervez – felelős döntést lehessen 
hozni, térben és időben megalapozott műszaki- és ezen alapuló pénzügyi (gazdaságossági) 
előkészítésre, elemzésre van szükség. 
 
Ennek biztosítását egy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és a hozzátartozó 
kár-haszon-elemzés (CBA) elkészítésében látom megvalósíthatónak. 
 
Ezek alapjait a legalább 20 évre „visszanyúló” alapadatok, trendek, mint kiindulási pontok, 
illetve az ezekből elkészítendő előrejelzések adhatják meg. 
 
Mivel ismereteim szerint a projekt még csak ezt megelőző fázisban van, így jelenleg elvi 
jellegű, keret-megállapodások megkötését tartanám célszerűnek, melyekkel biztosítani lehetne 
a program érdemi továbbfolytatását.  
 
Ugyanakkor reményeim szerint, ezáltal megmaradna a lehetősége – az RMT és CBA 
elkészülte után – a további, immár ún. érdemi döntések meghozatalára is. 
 
Itt különösen fontosnak tartom, hogy a megfelelő (szükséges) műszaki tartalom 
meghatározása mellett pontosítva és rögzítve legyenek a várható bekerülési költségek is, 
kiemelt figyelmet fordítva az elérhető – állami és EU-s – támogatás mértékére és formájára 
(elő-, vagy utófinanszírozás stb.). Ugyanis nem lehet közömbös – figyelemmel az 
Önkormányzatok egyre csökkenő pénzügyi teherbírására – az ún. önrész mértéke. 
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Megítélésem szerint olyan társulás létrehozására célszerű törekedni, amely kellő 
rugalmassággal kezeli (képviseli) az egyes résztvevők érdekeit úgy szakmailag (műszakilag), 
mint gazdaságilag (gazdaságosságilag) a program megvalósítása során. 
Biztosítani kell a társulásban résztvevő Önkormányzatok megfelelő fajsúlyát az egyes 
döntések meghozatalában. 
Véleményem szerint a szavazati kompetenciákat a beruházási (bekerülési) költségek súlyozott 
arányában lenne célszerű meghatározni. 
 
Összességében úgy gondolom, hogy a program megvalósításában a városnak feltétlenül részt 
kell vennie, hiszen az abból való kimaradása esetén az – jelenlegi ismereteink szerint (Zách 
Péter a KvVM képviselője a Képviselő-testületi ülésen ilyen értelmű nyilatkozatot tett) – 
együtt járna a megszerezhető támogatásokból való kizáródással is.  
Az állami- és EU-s támogatások nélkül viszont nincs realitása egy ilyen volumenű program 
sikeres végrehajtására. 
 
Medgyesegyháza, 2010. január 11. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
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                  ügyvezető igazgató 
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