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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás – Vízbiztonsági és 
veszteség-csökkentési tervezési szolgáltatások megvalósítása” tárgyú projekt, a veszteség-
csökkentési feladatban érintett vízelosztó hálózatoknál (Apátfalva, Csanádalberti, 
Csanádpalota, Földeák, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Makó-Rákos, Maroslele, 
Nagyér, Óföldeák, Pitvaros) a hálózati veszteség megfelelő mértékűre történő 
visszaszorítására hosszú távú, „Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv” elkészítését határozta 
meg. 
 
A terv célja meghatározni azokat a műszaki beavatkozásokat és azok költségét, amelyek 
megvalósításával biztosítható a hálózati veszteségnek tartós, 20 %-os mérték alá történő 
csökkentése. 
 
Az AQUIFER Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.), a TRIÁSZ ’96 
Környezetvédelmi-Vízgazdálkodási Tervező és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Veres Péter u. 
9/1.), valamint a KVÍZ-2000 Bt. (6600 Szentes, Lahner Gy. u. 6.) a feladat kiírásának 
megfelelően az intézkedési tervet az üzemeltetővel (Alföldvíz Zrt.) egyeztetett szempontok 
figyelembevételével elkészítette. 
 
Az ivóvíminőség-javítást célzó beruházásokat lehetővé tevő KEOP-1.3.0 pályázati kiírás 
értelmében azon támogatott településeknek, amelyek esetében a hálózati veszteség magasabb, 
mint 20 %, a projekt keretein belül a településre készített hálózatrekonstrukciós intézkedési 
terv megvalósítását vállalnia kell. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a döntés meghozatalához szükséges intézkedési terv és 
annak összefoglalója, a véleményezései, a vízhálózat átnézetes helyszínrajza, a hibastatisztika, 
a rekonstrukciós helyszínrajz, a mérési jegyzőkönyv és a „nullfogyasztás” mérési 
jegyzőkönyv. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 
      Tisztelettel: 
 

         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy:  KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Kiszombor 
nagyközség hálózatrekonstrukciós intézkedési tervének elfogadása, a rekonstrukciós sorrend 
meghatározása és a cselekvési terv 
 
___/2015.(_____) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hálózatrekonstrukciós intézkedési terv tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tervezést végző 

konzorcium - az AQUIFER Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u. 21-23.), a TRIÁSZ ’96 
Környezetvédelmi-Vízgazdálkodási Tervező és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Veres Péter 
u. 9/1.), valamint a KVÍZ-2000 Bt. (6600 Szentes, Lahner Gy. u. 6.) - által Kiszombor 
település vonatkozásában elkészített hálózatrekonstrukciós intézkedési terv megvalósítását, 
tekintettel arra, hogy az ivóvízminőség-javítást célzó beruházásokat lehetővé tevő KEOP 
1.3.0 pályázati kiírás értelmében azon támogatott településeknek, amelyek esetében a 
hálózati veszteség magasabb, mint 20 %, a projekt keretein belül a településre készített 
hálózatrekonstrukciós terv megvalósítását vállalnia kell. 

 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti 

Ivóvízminőség-javító program keretében elkészült tárgyban megjelölt tervdokumentációt 
és annak összefoglalásáról készített anyagot (TSZ: V-28/1/2014) a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervdokumentációban 

foglalt megállapításokat elfogadja. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy e célra rendelkezésére álló források erejéig megvalósítja, valamint a pályázati 
források rendelkezésre állása esetén a szintre hozó rekonstrukció (a 20 %-os hálózati 
veszteség érték eléréséhez szükséges rekonstrukció), valamint a szinten tartó 
rekonstrukció (a hálózati veszteség tartósan 20 % alatti tartásához szükséges 
rekonstrukció) megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 
5. A Képviselő-testület a tervező javaslata szerint egyetért azzal, hogy a szintre hozó 

rekonstrukciók 2060 fm gerincvezeték hosszban valósuljanak meg a Kossuth, a Kör, a 
Makói, a Petőfi, a Szabadság és a Szőlő utca legkritikusabb szakaszain, valamint a fenti 
utcákban 6 db tolózárakna, valamint 260 db bekötővezeték cseréje is megtörténjen. 

 
6. A Képviselő-testület a tervező javaslata szerint egyetért azzal, hogy a szinten tartó 

rekonstrukció során évente – az aktuális hibastatisztika alapján kijelölt helyeken - 800 fm 
gerincvezeték és 400 fm bekötővezeték rekonstrukciója valósuljon meg, vállalja, hogy e 
célra rendelkezésére álló források (ivóvízhálózat bérleti díja) erejéig megvalósítja, 
valamint a pályázati források rendelkezésre állása esetén a pályázatát benyújtja. 

 
7. A tervdokumentáció és annak összefoglalásáról készített anyag (TSZ: V-28/1/2014) jelen 

határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Nagyistók Ferenc projektvezető (6600 Szentes, Veres Péter u. 9/1. ) 
- Alföldvíz Zrt. ( 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. ) mint a vízi-közművek üzemeltetője  
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, 

Széchenyi tér 22.) 
- Irattár 


