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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2005-ben jött 
létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának 
megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, 
Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 projekt végrehajtásával megvalósította a Társulás tagönkormányzatainak 
műszakilag összefüggő szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerét. 
 
A társult önkormányzatok területén keletkező szennyvizek tisztítását egy szennyvíztisztító 
telep végzi: a makói szennyvíztelep (a továbbiakban: Szennyvíztelep). 
 
A Szennyvíztelep a korábbi, Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló szennyvíztisztító 
telep bővítéseként jött létre – a Szennyvíztelep nem került a tagönkormányzatok között 
megosztásra tulajdonjogilag, hanem az Makó Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képezi, de működését a Társulást alkotó önkormányzatok közös érdekében fejti ki. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges rendezni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (a továbbiakban: Vksztv.) által az ellátásért felelős részére meghatározott fejlesztési 
kötelezettségek finanszírozásának elveit. 
 
A Szennyvíztelep fejlesztésének elsődleges forrását a Vksztv. rendelkezései alapján a 
víziközmű-tulajdonos Makó Város Önkormányzatát megillető, az Üzemeltetőtől (Alföldvíz 
Zrt.) kapott bérleti (használati) díj képezi.  
 
Szükséges megállapodni abban, hogy amennyiben a Szennyvíztelep fejlesztésének költségei 
meghaladják a felgyülemlett bérleti díj mértékét, úgy felek a finanszírozást a használattal 
arányos módon osztják meg egymás között. A használat arányát az Üzemeltető által a 
települési felhasználók részére kiszámlázott települési szennyvíz aránya határozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 25. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



Tárgy: A makói szennyvíztelep használatára vonatkozó egyes kérdések rendezése tárgyú 
megállapodás 
 
___/2014.(IX. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a makói 
szennyvíztelep használatára vonatkozó egyes kérdések rendezése tárgyú megállapodás tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet 
szerinti megállapodás-tervezetet, egyúttal felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy 
a megállapodást – a melléklet szerinti tartalomnak megfelelően – írja alá. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó Város Önkormányzata 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 



TERVEZET 
MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött az alább megnevezett települési önkormányzatok között 

Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi út 8.) 

Maroslele Község Önkormányzata (6921 Maroslele, Szabadság tér 1.) 

Földeák Község Önkormányzata (6922 Földeák, Szent László tér 1.) 

Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom út 69.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.) 

alulírott napon és helyen a makói szennyvíztelep használatára vonatkozó egyes kérdések 
rendezése tárgyában az alábbiak szerint. 
 
1. A fentebb felsorolt önkormányzatok egymással 2005. március 2. napján társulási 
megállapodást kötöttek az „Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására” (a továbbiakban: 
Társulás) elnevezésű beruházási céltársulás létrehozására. A Társulás az alapítók által kitűzött 
céloknak megfelelően a KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 projekt (a továbbiakban: Projekt) 
végrehajtásával megvalósította a Társulás tagönkormányzatainak műszakilag összefüggő 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerét. A társult önkormányzatok területén keletkező 
szennyvizek tisztítását egy szennyvíztisztító telep végzi: a makói szennyvíztelep (a 
továbbiakban: Szennyvíztelep). 
 
2. A társulási megállapodás V.6. pontja rendezi a társult önkormányzatok közötti, a Projekt 
eredményeként megvalósuló egyes vagyontárgyak tulajdonjogi megosztásának elveit. Ezek 
alapján – tekintettel arra, hogy a Szennyvíztelep a korábbi Makó Város Önkormányzata 
tulajdonában álló szennyvíztisztító telep bővítéseként jött létre – a Szennyvíztelep nem került 
a tagönkormányzatok között megosztásra tulajdonjogilag, hanem az Makó Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A társulási megállapodás V.7. pontja 
ugyanakkor rögzíti, hogy „a beruházással létrejövő víziközmű-vagyont egy üzemeltetési 
egységnek tekintik, és ekként vállalnak kötelezettséget annak üzemeltetésére. …. Az 
üzemeltetés során garantálják a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer életképességét, 
az eszközrendszer fenntartható fejlesztésének forrásait.” 
 
3. A Társulás és az egyes tagönkormányzatok egymással a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. § (1) és (4) bekezdésére tekintettel megállapodásokat 
kötöttek a Projekt keretében megvalósuló víziközmű-rendszerek térítésmentes átadásáról az 
üzembe helyezés időpontjával. 
 
4. A társult önkormányzatok külön-külön szerződést kötöttek a Projekt eredményeképpen 
létrejött víziközmű-rendszerek üzemeltetésére az Alföldvíz Zrt-vel (a továbbiakban: 
Üzemeltető). Üzemeltető feladatát képezi a víziközmű-rendszerek – így a Szennyvíztelep - 
üzemeltetési költségeinek viselése. 
 
5. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Szennyvíztelep a fenti 3. pontban idézett 
rendelkezések szerint Makó Város Önkormányzata külön tulajdonában van, de működését a 
Társulást alkotó önkormányzatok közös érdekében fejti ki (közös használatban áll) tekintettel 



arra, hogy a társulást alkotó önkormányzatok ellátási területén keletkező szennyvíz tisztítása 
itt történik. Minderre tekintettel szükséges rendezni a Vksztv. által az ellátásért felelős részére 
meghatározott fejlesztési kötelezettségek finanszírozásának elveit. 
 
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szennyvíztelep fejlesztésének költségeit a használattal 
arányos módon osztják meg egymás között. A használat arányát az Üzemeltető által a 
települési felhasználók részére kiszámlázott települési szennyvíz aránya határozza meg. 
 
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szennyvíztelep fejlesztésének elsődleges forrását a 
Vksztv. rendelkezései alapján a víziközmű-tulajdonos Makó Város Önkormányzatát 
megillető, az Üzemeltetőtől kapott bérleti (használati) díj képezi, melyet a Vksztv. 18. §-ának 
rendelkezéseire tekintettel köteles kezelni azzal, hogy felek a Projekt eredményeinek 
megőrzése érdekében megállapodnak abban, hogy a szennyvíz-víziközmű használatáért 
kapott díjat kizárólag a szennyvíz-víziközmű fejlesztésére fordítja. Makó Város 
Önkormányzata szükség esetén a projektben résztvevő társult önkormányzatokat erről 
tájékoztatja. 
 
8. Amennyiben a Szennyvíztelep fejlesztésének költségei meghaladják az addig felgyülemlett 
bérleti díj mértékét, úgy felek a finanszírozást illetően külön állapodnak meg akként, hogy a 
megállapodásuk során a 6. pont szerinti elveket követik. 
 
9. A konkrét fejlesztést megelőzően felek a 6-8. pont rendelkezéseire tekintettel külön 
megállapodást kötnek, melyben rögzítik a fejlesztés tárgyát, a fejlesztés lebonyolításért felelős 
szervezetet, a rendelkezésre álló forrást, a szükséges forrás kiegészítés mértékét 
településenként, a pénzeszköz átadásának módját és határidejét, továbbá a fejlesztés 
eredményeként megvalósuló javak tulajdonjogát. 
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a Szennyvíztelep esetleges későbbi, további használói 
irányába a jelen megállapodásban foglaltak érvényesíteni kívánják. 
 
11. Jelen megállapodást felek határozott időre kötik, a Szennyvíztelep közös használatának 
időtartamára, az felmondással meg nem szüntethető. A megállapodás hatályát veszti abban az 
időpontban, amikor a közös használat megszűnik ill. hatályát veszti külön azon tag 
vonatkozásában, aki a közös használók köréből kilép.  
Ezen Megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratommal mindenben 
megegyezőt, az általam képviselt képviselő-testület jóváhagyásával helybenhagyólag írtam 
alá. 
 
Kelt: Makón, 2014. ……………………… 
  
 ..............................................  ..............................................  
 Makó – dr. Buzás Péter pm. Kiszombor – Szegvári Ernőné pm. 
 
 
 .............................................. ..............................................  
 Földeák – Vass Imre pm.                                      Maroslele – Dr. Martonosi György pm. 
 
 .............................................. ..............................................  
 Apátfalva – Varga Péter pm. Magyarcsanád – Guba István pm. 
 


