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részére 
 

 
 
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat mőködési területe: 129 872 ha. 
A belvízelvezetı csatornák teljes hossza: 729 889 km. 
Szivattyútelepek száma: 18 db. 
 
Kiszombor Nagyközség területén 27,930 km állami tulajdonú és  28,778 km önkormányzati 
tulajdonú csatorna van a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat üzemelésében. 
 
A szivattyútelepek közül  Kiszombor  Nagyközség külterületén van a Rétaljai szivattyú, 
illetve a Gizellatelepi szivattyútelep vízgyőjtıjének nagy része érinti a Kiszombori területet. 
 
Öntözést szolgáló vízkivétel a Maros folyón van a társulat üzemelésében.   
       
2011. évben a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat az alábbi vízkár elhárítási 
munkákat végezte: 
 
 Belvízvédekezés 2011. január 01- május 12 között 
A Rétaljai szivattyútelepen átemelt vízmennyiség:   740 307 m3. 
A Gizellatelepi szivattyútelepen átemelt vízmennyiség :  762 480 m3. 
 
A belvízvédekezés során a Csipkési IV. csatornán és a Rétaljai csatornán végeztünk 
vízfolyás akadály eltávolítást. 
 
2011. január 01-tıl a földtulajdonosok helyett a Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja az 
állami tulajdonú belvízcsatornák és szivattyútelepek üzemelési, fenntartási munkáinak 
pénzügyi fedezetét. 
 
 
 
 
 
 
 



Társulatunk a PD-1 csatorna fenntartására kapott fedezetet cserjeirtási  - nádvágási -
iszapolási munkák elvégzésére és a deponia elrendezésére. 
A feladat elvégzésre került. 
 
Kérjük a tisztelt Képviselı-testületet segítse munkánkat a 2012 évre beütemezendı csatornák 
kiválasztásával. 
 
Az üzemelésre átvett csatornák fenntartására megítélt támogatási munka kivitelezésének 
bonyolítása folyamatban van. 
 
 Közmunka 
2011. évre a térségben közmunkásokat nem foglalkoztatunk. 
2012. évre tervezzük  10-15 fı közmunkás alkalmazását a belvízcsatornákon végzendı 
fenntartási munkák (irtás, nádvágás)  elvégzésére. 
 
 Szivattyútelepek ıszi felkészítése 
A rétaljai és Gizellatelepi szivattyútelepek ıszi felkészítését végezzük, a szükséges forrás 
rendelkezésre áll. 
 
A normál – védekezésen kívüli – üzemelésre a fedezet megvan. 
 
 
Szeged, 2011. szeptember 19. 
 
 
 
Tisztelettel. 
 
 
       Krasznai Attila 
               elnök 
 



Tárgy: Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója 
 
____/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat (Szeged, Cserzy M. u. 30/a.) Kiszombor 
nagyközség területén végzett tevékenységérıl szóló tájékoztatóját.  
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
A határozatról értesül: 
-   Krasznai Attila elnök Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat  
-   Szegvári Ernıné polgármester 
-   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
-   Irattár 
 
 


