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A kistérség 17 településén mintegy 3,8 milliárd forint támogatással 8 db vízkezelési 
technológia létesült a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal, közel 52 km új vezeték építésére és 
több mint 20 km vezeték rekonstrukciójára került sor, továbbá 5 magastároló épült és 
beszerzésre került több – a gazdaságos üzemeltetést segítő – eszköz is. 
 
A technológiák egyes esetekben a települések önálló vízellátását biztosítják, kialakításra 
kerültek összekötött rendszerek, illetve létesült távvezetékkel összekötött vízellátó rendszer is 
az alábbiak szerint: 
- Önálló technológia épült: Makó, Kiszombor, Maroslele vízellátására. 
- Összekapcsolt vízellátó rendszer létesült: Földeáki vízbázis és technológia Földeák és 

Óföldeák ellátására; Királyhegyesi vízbázis és technológia Királyhegyes és Makó-
Rákos ellátására; Ferencszállási vízbázis és technológia Ferencszállás és Klárafalva 
vízellátására; Nagyéri vízbázis és technológia Nagyér, Csanádalberti, Nagyér, 
Pitvaros, Ambrózfalva ellátására.  

- Összekapcsolt és távvezetékes rendszer létesült: Apátfalvi vízbázis Apátfalva, 
Magyarcsanád, Csanádpalota, Kövegy, Nagylak települések ellátására.  

 
A projekt 2015. december 31-én fizikailag lezárult, a projekt záró beszámolója határidőn 
belül, 2016. január 15-én beadásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2016. április 
04-én került sor. A projekt záró pénzügyi kifizetése és záró beszámolója 2016. május 20-án 
elfogadásra került, a projekt lezárult, jelenleg fenntartási időszakban van. 
 
A jelzett időszakban a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 4 rendes ülést tartott, 
köztük a projekt sajtónyilvános projektzáró ülését 2015. december 17-én, továbbá 3 
rendkívüli ülést. 
 
Mivel a fogyasztási végpontokon mért jó vízminta és az üzemeltetési engedély a projekt 
zárásakor nem állt rendelkezésre, és a vízminták alapján megállapítható volt, hogy az 
ivóvízellátó rendszerek technológiája a szolgáltatni kívánt ivóvíz tekintetében bakteriológiai 
szempontból instabil, ezért a szakhatóságok előírták a hálózatra bocsájtás során teljesítendő – 
6 hónap időtartamú fokozott monitoring időszakot. A Társulás a Kivitelező Vállalkozóval 
szerződést kötött a rendszer bakteriológiai szempontból történő stabilizálására és a fokozott 
monitoring tevékenység végrehajtására. Vállalkozó vállalta, hogy a lakossági hálózatra 
termelést és a monitoring időszakot megelőzően megteszi a szükséges intézkedéseket és 
beavatkozásokat a bakteriológiailag stabil ivóvízminőség megteremtése érdekében. A 
monitoring időszakra tekintettel a Mérnök Szervezet által tartott műszaki kooperációk azóta is 
rendszeresen megtartásra kerülnek. 
 
A projektet érintően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabálytalansági eljárást indított 
2016. június 24-én, mely szabálytalansági eljárás 2016. augusztus 8-án szabálytalanság 
megállapításával zárult. Jogkövetkezményt 2016. októberében elrendelésre került 6.730.892,-
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Ft pénzügyi korrekció visszafizetése Ptk. 6:47.§ szerinti kamattal növelt összegben. A 
Társulás az illetékes minisztériumhoz kéréssel fordult, hogy a visszakövetelt összeget egy erre 
a célra létrehozott tartalék terhére finanszírozza. 
 
A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. november 14-én 
tartott ülésén hagyta jóvá a projekthez kapcsolódó új, II. szakasz nyitását célzó szakaszolási 
kérelmet, mely benyújtásra került az Irányító Hatóság felé. 
 
A lezárult projekt szakmai-műszaki tapasztalatai, valamint a fenntartási időszakban zajló 
fokozott monitoring alapján olyan új tényezők merültek fel, melyek kezelése további többlet 
műszaki beruházások végrehajtását indokolja a jogosult területen, településeken. A térség 
biztonságos és hosszú távú, megfelelő minőségű és egészséges ivóvízzel való ellátása 
érdekében, az ellátott terület teljessé tételére, az ivóvizet adó vízréteg védelme érdekében, 
valamint a gazdaságosabb üzemeltetés miatt felmerülő, előre nem látható, kezelendő 
tényezőket beruházási elemeket kívánunk megvalósítani az újabb beruházás 
eredményeképpen. 
 
A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft a 2016. október 24. napján kelt, a mérnök 
szervezet részére eljuttatott levelében a monitoring szerződés határidejét felmondta.  
 
A monitoring szerződés határidejének felmondását a Társulás 2016. november 17, napján 
hozott döntésésében visszautasításotta, másrészről a Társulás a Mérnök Szervezetet felhívta, 
hogy a vállalkozási szerződésben szereplő jótállási kötelezettség keretében szólítsa fel a 
kivitelezést végző Konzorciumot a víztisztító rendszerek stabil működésének biztosítására. 
 
Makó, 2016. december 7. 
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