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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása 
projekt a befejezéséhez közeledik.  
 
A projekt megkezdése és befejezése közötti időszakban bekövetkezett jogszabályi 
változások eredményeként a projektgazda társulás köteles a megvalósult víziközmű-
rendszereket térítésmentesen átadni az érintett településeknek azok műszaki befejezését, 
próbaüzem lezárását, társulásnál történt aktiválását követően. 
 
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás – mint átadó – és Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata – mint átvevő – között 2014. július 18. napján létrejött 
víziközmű-rendszer térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás alapján, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 8. § (1) és (4) 
bekezdésére tekintettel a Társulás a víziközmű-rendszert térítésmentesen átadta 
Önkormányzatunknak, mint az ellátásért felelős helyi önkormányzatnak az üzembe 
helyezés időpontjával.  
 
A továbbiakban szükséges, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata – mint ellátásért 
felelős helyi önkormányzat - a „Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú 
projekt keretében megvalósított kiszombori szennyvíztisztítási rendszert az üzembe 
helyezés időpontjával üzemeltetésre átadja az önkormányzat ellátási területén 
víziközműszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt-nek. 
 
Az Alföldvíz Zrt. megküldte a közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó bérleti-
üzemletetési szerződés tervezetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 



A szerződés tervezet 14. pontja rendelkezik a szennyvíz víziközmű-rendszerre fizetendő 
bérleti díj mértékéről (9,50 Ft/m2 + ÁFA), azonban a bérleti díj összegével kapcsolatban 
még egyeztetés folyik az Alföldvíz Zrt. és a vele szerződő, ellátásért felelős helyi 
önkormányzatok között, melynek eredményéről Tisztelt Képviselő-testületet ülésén fogom 
tájékoztatni. 
 
A fentiek figyelembevételével a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének áttekintése után, 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 
 



Tárgy: Az Alföldvíz Zrt-vel a közműves szennyvízelvezetésre megkötendő bérleti-
üzemeltetési szerződés 
 
___/2014.(VIII. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz 
Zrt-vel a közműves szennyvízelvezetésre megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződés tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős 
helyi önkormányzat - a „Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú 
projekt keretében megvalósított kiszombori szennyvíztisztítási rendszert az üzembe 
helyezés időpontjával üzemeltetésre átadja az önkormányzat ellátási területén 
víziközműszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt-nek. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15. § (2) bekezdése c) pontja szerinti, az 
Alföldvíz Zrt-vel – mint víziközmű-szolgáltatóval – megkötendő, Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési 
szerződés aláírására a jelen határozat melléklete szerinti tartalomnak megfelelően. 
 
A határozatról értesül:  
- Alföldvíz Zrt.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár  
 
 
 









 


