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Tárgy:  Tájékoztató a Társulás 
tevékenységéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, melynek célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-
javító Programjának második, beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez az Európai Unió 
által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a 
beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken. 
A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás pályázata 2011. június 30. napjával 
beadásra került, és annak hiánypótlást követően a Támogatási Szerződés 2012.04.23-án 
hatályba lépett.  
A Társulás kötelezettséget vállalt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Programjának keretein belül a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt (azonosító: 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025)” megvalósítására. 
A projekt elszámolható összköltsége 3 827 024 599 Ft, amelyhez a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, mint támogató 3 219 911 345 Ft támogatást biztosít. A megvalósításhoz 
szükséges, a Társulás egészére vonatkozó önrész (607 113 254 Ft) finanszírozásának forrása a 
Belügyminisztérium által biztosított önerő támogatás, vagyis az elszámolható költségek 
tekintetében a támogatás 100%-os. 
 
A projekt id őarányos előrehaladása, eredmények 
A projekten belüli építés-kivitelezéséhez kapcsolódóan 3 db vállalkozói szerződés került 
megkötésre, ebből 2 db lezárult:  

- a rekonstrukciós munkálatok 2014. december 31-én, valamint a projekt 
tartalékkeretének terhére elvégzett kiegészítő rekonstrukciós munkálatok 2015. 
szeptember 30-án befejeződtek.  

- szintén határidőre befejeződött a „Dekantvíz elvezetése a KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0025 kódszámú pályázat keretében” tárgyú vállalkozási szerződésben foglalt 
kivitelezési munka az érintett 5 településen (Makó nem volt érintett a beruházási 
elemben) 

 
Az „Ivóvízminőség-javító technológiák telepítése” tárgyú kivitelezési szerződés jelenleg 
még nem zárult le, mivel sikertelen a próbaüzem az érintett technológiákban a Pseudomonas 
aeruginosa baktérium elszaporodása miatt, mely fertőzéstől nem sikerült a vizet azóta sem 
mentesíteni, így a lakossági hálózatra történő szolgáltatás feltételei nem adottak. 
A kivitelezés eljutott a próbaüzemi szintig, a 8 vízmű-telep technológiája üzemkész 
állapotban van, de a próbaüzemet, illetve a próbaüzem tesztüzemi időszakát – jó vízminta 
hiányában az eredeti határidőre (2015. szeptember 30-ig) nem sikerült lezárni.  
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A próbaüzem tesztüzemi időszakának sikertelensége, vagyis az, hogy Kivitelező esetleg 
nem tudja a szerződés utolsó, próbaüzemi fázisát a Támogatási Szerződésben foglalt projekt 
befejezési határidő előtt (2015. december 31.) előtt teljesíteni, rendkívül nagy kockázatot 
jelent.  
A Társulás munkaszervezetén és mérnök szervezeten keresztül mindent megtesz a projekt – 
hatályos Támogatási Szerződésében foglaltak szerinti – lezárása érdekében, így hatósági, 
szakhatósági közreműködéssel a próbaüzemre vonatkozó 2 hónap hatósági előírás további 
csökkentését kezdeményezte és vállalkozót szakértőkkel felügyelt, koncentrált próbaüzemi 
fertőtlenítésekre utasította. 
 
A Miniszterelnökség segítségével a Közreműködő Szervezet javaslata alapján zajlanak a 
projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések, melyek eredményeként a próbaüzem 
kikerülhet a Támogatási Szerződésből. A cél az, hogy a társulás és önkormányzatok 
forrásvesztést ne szenvedjenek (ne legyen le nem hívott támogatás), emiatt őket további 
szankciók ne érjék, ezzel együtt a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása – akár 
projekten belül, akár projekten kívül megvalósítandó próbaüzemmel – megvalósulhasson, 
úgy, hogy az önkormányzatoknak többletköltségeket ez ne jelentsen. 
 
Lezárás eseményei 
Jelenleg a projekt zárás előkészítése zajlik, ennek részeként 2015. december végén zárul a 
technológia építés-kivitelezése, a projektmenedzsment és a mérnök és műszaki ellenőri, 
valamint marketing és nyilvánosság tevékenység is. 
A Létesítmény (technológiák) műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja: 2015. 
december 17. 
A projekt sajtó nyilvános záró rendezvényére 2015. december 17-én, ünnepélyes társulási ülés 
keretein belül kerül sor. 
 
Amennyiben szükséges a TSZ módosítása is megtörténik, kikerül belőle a próbaüzem 
kötelezettség teljesítése, mely így 2016-ra tevődik át. 
 
A projekt befejezésének, azaz minden tevékenység lezárásának és a számlák 
kiegyenlítésének végső dátuma 2015. december 31.  
 
A munkaszervezet tevékenysége 
2015. évben eddig a társulás 5 alkalommal tartott ülést.  
 
A projekt kifizetési kérelmei és előrehaladási jelentései beadásra és rendre elfogadásra 
kerültek, a támogatás folyósításra került, a hátralévő tevékenységek utófinanszírozásban 
valósulnak meg. 
2015. szeptember 30-án a Raiffeisen Bankkal aláírásra került a hitelszerződés, mely 
biztosította a projekt likviditási problémáinak kiküszöbölését az el nem számolható ÁFA 
visszaigénylése és visszafizetése közti (2015. december – 2016. március) időszakra. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását! 
 
Makó, 2015. december 03. 
   
 
  Tisztelettel: 

  Kicsiny László 
      projektmenedzser 


