VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény:
Dátum:
Helyszín:

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-10 Dun-völgyi
főcsatorna alegységen
2009.07.17. 10:00
Wellness Hotel Kalocsa, Konferenciaterem Kalocsa, Szentháromság tér 4.

Facilitátor:

Kelen Gábor

Emlékezető
Készítő:

Börcsök Áron

Előadók:
Résztvevők:
Napirend:

Kelen Gábor (Respect Kft.), Váradi Zsolt (csoportvezető, ADUKÖVIZIG),
Csóka Zoltán műszaki igazgatóhelyettes főmérnök (AlsóDuna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
Jelenléti ív (36 fő)
09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, frissítő várja)
10:00 – 10:05 Köszöntő: Kelen Gábor (Respect Kft.)
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Csóka Zoltán műszaki
igazgatóhelyettes főmérnök (Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság)
10:10 – 10:15 Program ismertetése (Kelen Gábor / Respect Kft.)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó
intézkedésekre a Duna-völgyi-főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen
Előadó: Váradi Zsolt (csoportvezető, ADUKÖVIZIG)
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
Szakértők: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint
az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei.
11:40 – 12:00 Kávészünet, büféasztal
12:00 – 12:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása(folytatás)
12:50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és
válaszok összesítése:
1. Varsányi Antal (Dömsöd Ökormányzat, alporgármester):
• Dömsöd csatornázott, az üdülő terület sajnos nem. A Ráckevei tisztítómű fogadja a
szennyvizet és ott gondjaink vannak. Az üzemeltetési költségek magasak. Az RSD
tisztítással kapcsolatos tervek elkészültek, ebből mennyi valósul meg?
• A Ráckevei-Duna ág rehabilitációjában úgy hallottam, hogy az iszap elhelyezés
problémát jelenet, a kotrás szakaszosan valósul csak meg az eredeti tervektől eltérően.
Mit segíthet ebben az önkormányzat? Nekünk ez fontos.
2. Magosi György: (Dunafalva Önkormányzat):
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A Mohácsi-szigeten a belvíz eltünése foglalkoztatja a gazdálkodókat, itt tevékenykedő
embereket, azt hiszik, hogy az ivóvíz kivétele okozza ezt. Ez a terv kínál e lehetőséget
a visszapótlásra? Szakértőket kérdezem.
Koch György (ADU-Kövizig):
• A Mohácsi szigeti vízbázisnál ezek a kérdések a beruházásnál felmerültek, alaposan
körbejártuk akkor. Ma is működő monitoring hálózat épült ki. Van egy vízkivétel, ami
elengedhetetlenül víz csökkenést jelent a szűkebb területen, de a sziget belső
területeire nem gyakorol hatást, ott nem ez okozza a gondokat. Az adatok
nyilvánosak. A vízpótlás kérdésével ezen a terület most találkozom először, de ezen a
területen ez valószínűleg nem oldható meg. Az utánpótlódása a Duna felöl
megoldódható, de természetes úton is pótlódik.
Magosi György:
• Én a problémamegoldást keresem, minden teljesen száraz és kérdezem, hogyan lehet
ezt a folyamatot visszafordítani? Korábban ezeken a területeken visszapótolták. A
problémák megoldására nem kaptam választ.
Kovács Attila János (KDV-Kövizig):
• A Soroksági Duna ág kotrása és rehabilitása már egy futó program. A kotrás
iszapjának elhelyezése sok helyen nem megoldott, így a kotrásra sem fogunk
engedélyt kapni.
Varsányi András:
• Arra lennék kiváncsi, hogy a projekt megvalósulása hol tart, és Dömsödi holt ág
kotrása megvalósul-e?
Kovács Attila János: A Dömsödi kotrás benne van a projektben, megvalósulása várható.
Kákonyi Árpád (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság):
• Az intézkedési terveket megkaptuk előre és mi ezt megbeszéltük a kollégákkal,
válaszunkat eljuttattuk a Kövizighez. Alapvetően egyetértünk az intézkedésekkel,
inkább csak kigészítettük őket.
• A megvalósításnál a 2015-ről sajnos eltolódnak az inntézkedések, ez nem jó. Közelebb
kellene időben hozni a célállapot elérését.
• A HT2-es a vízjogi kérdések (engedélyezések felülvizsgálata) megoldását nem
tartalmazza. Mi ezt kiegészítettük.
• Az ökológiai vízigény definiálása szükséges. Mi az a vízszint, ami ökológiailag
elegendő lehet?
• Egyes védett területek, amik méretüknél fogva nem érték el a víztest kategóriáját, mert
kicsi vízfelülettel rendelkeznek, de védettek, mert védelemre érdemesek, erre
vonatkozóan nem talátam intézkedéseket a tervben. Jó volna ezeket is bekapcsolni.
•
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Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•
•
•
•

A Mohácsi sziget szárazságának problémáját meg kellene oldani.
A Ráckevei Duna ág rehabilitációjáról részletesebb tájékoztatásra lenne szükség, főleg az
érintett települések önkörmányzatát
Az üzemeltetési költségekkel is számolni kell amikor intézkedéseket foganasítunk
A jó állapot elérését több víztest esetén időben előrébb kellene hozni.
A vízjogi kérdések megoldása fontos
Az ökológiai vízigény deffiniálása
A tervben víztestként nem megjelenő vizes élőhelyekre intézkedések készítése
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