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Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Polgármester Asszony kérésére a következı tájékoztatást terjesztem elı: 
 
 
I. Néhány gondolat a cégrıl 
 
Cégünket, a Makó-Térségi Víziközmő Kft-t eredetileg a Csongrád Megyei 
Víz- és Csatornamő vállalat alapította 1994. július 1-ével, majd a cégvezetı 
javaslatára 1994. július 10-én átalakult 15 önkormányzat közös kft-jévé. A 
megszőnt vállalat egyetlen olyan üzemeltetı egysége vagyunk, amely korábbi 
területén, egy egész térséget lefedve mőködik, így a felaprózódás nem 
akadályozta a fejlıdést, nem rontotta a hatékonyságot. 
 
Kiszombor Nagyközség az alapító okirat alapján a Kft. második (6,07 %) 
legnagyobb tulajdonrészével rendelkezı települése.  
 
Részletesebb információk a taggyőlési anyagokban és honlapunkon 
(www.makoviz.hu) találhatók. 
 
 
II. Kiszombor vízellátása 
 
Elızmények 

A település vízmővét  1966-ban helyezték üzembe. Az 1990-es évekig a 
település ivóvíz ellátására jellemzı volt a nyári idıszakokban a 
nyomáscsökkenés, és az idıszakos vízhiány. Ezek okai, a kevés víztermelı -, 
és tároló kapacitás, valamint a vízelosztó hálózat egyes szakaszain a vezeték 
vízszállítási kapacitása. A vízhiány, és nyomáscsökkenés kiküszöböléséhez 
szükséges létesítmények 1994-ig megvalósultak. (200 m3-es aquaglóbusz, 
Mezı utcai fıvezeték, III-IV. sz. kutak.) A létesítményeket és a 
vízszolgáltatást az Önkormányzattól, valamint a Csongrád Megyei Víz- és 
Csatornamő vállalattól zökkenımentesen vettük át 1994-ben. 
 
 

A jelenlegi helyzet 

Társaságunk mőködésének alapja a Társasági Szerzıdés. 
 
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. 1994. július 1-tıl a Társasági Szerzıdés, 
illetve Bérleti Szerzıdések alapján, 2003. január 2-tıl határozatlan idejő 
Üzemeltetési Szerzıdés alapján üzemelteti a település közmőves vízellátó 
rendszerét. 
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A település ivóvíz ellátását 3 víztermelı telepen 4 db mélyfúrású kút, a tároló 
kapacitást 1 db 20 m3 térszinti tároló, valamint 1 db 200 m3-es, és 1 db 100 
m3-es ellennyomó rendszerő magas tároló biztosítja. A vízelosztó hálózat 
körvezetékes rendszerő. 
 
Üzemeltetett vízvezeték hálózat hossza:             

                AC nyomócsı:        31.951 fm       Elosztó hálózat:  38.307 fm 
                Mőanyag (PVC)      12.536 fm        Bekötı vezeték:  16.180 fm 
                Acél:                       10.000 fm               ___________________ 
                Összesen:               54.487 fm.                                   54.487 fm 
 
Bekötések száma: 

Vízmérıs fogyasztók száma:   1.565 db 
Átalánydíjas fogyasztók száma:    44 db 
Közületi fogyasztók száma:      67 db + átalánydíjas közkifolyó 8 db (lezárva) 
Összesen:                               1.676 db 
 
Cégünk a település közmőves vízellátó rendszerét a vonatkozó jogszabályok, 
az Üzemeltetési Szerzıdés, és a 44388-4-4/2009. számon vízjogi 
üzemeltetési engedélyt kapott Üzemeltetési Utasításban foglaltaknak 
megfelelıen üzemelteti. 
 
A közmővagyon nem került apportálásra, így a rekonstrukció a nagyközség 
feladata, a fejlesztéshez hasonlóan. 
 
Cégünk megalakulása óta összesen 1.339 hibaelhárítást végzett, melybıl 419 
bekötıvezeték csere, 146 gerincvezeték javítás, és 774 bekötı vezetéken 
történı javítás, idomcsere volt. 
 
A bekötıvezetékek cseréje során 4.868 fm horganyzott vasvezeték 
rekonstrukcióját hajtottuk végre.  A részletes hibastatisztikát az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
A folyamatos vízellátást, és a gyors, hatékony hibaelhárítást helyi vízmő 
kezelık alkalmazásával, valamint a cég telephelyén mőködı központi ügyelet 
segítségével tudjuk éjjel-nappal biztosítani. 
 
Az 1.565 vízmérıs fogyasztói helyen a vízmérık hitelesek, cseréjüket 
folyamatosan 4 évente végrehajtjuk. 
 
A víztárolók fertıtlenítését ütemterv szerint rendszeresen elvégezzük. 
 
A vízminıség ellenırzését a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, a 
21/2002. (IV. 25) KÖViM rendeletekben, továbbá az ÁNTSZ Csongrád 
Megyei Intézete 2397-4/2004. számú szakhatósági állásfoglalása alapján 
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végezzük. A vizsgálati eredményeket az illetékes hatóságok részére 
megküldjük. Kontroll mintázásaink, és a hatóság által vett ellenırzı 
vizsgálatok alkalmával sem voltak kifogásolt vízminta eredmények. 
 
Cégünk az átvett vagyontárgyakat jó gazda gondosságával használja, és 
állagmegóvásáról gondoskodik. Az elvégzett karbantartási, és fenntartási 
munkák részletes ismertetését a  2. számú melléklet tartalmazza. 
 
A bérleti díj terhére több évben hálózatrekonstrukciót hajtottunk végre, 
melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

Gazdálkodás, ügyfélkezelés 

Az ügyfelek bizalommal fordulhatnak problémáikkal a helyi vízmő kezelı 
kollégákhoz. Amennyiben a probléma helyben nem orvosolható, Makón 
kultúrált, könnyen elérhetı, EU színvonalú ügyfélszolgálati irodában állunk 
fogyasztóink rendelkezésére. 
 
Az értékesítés növelése, és a veszteség csökkentése érdekében az alábbi 
tevékenységeket hajtjuk, és hajtottuk végre: 

- Az évek során több alkalommal hirdettünk vízmérısítési akciót. 
Legutóbbi kezdeményezésünk a Hagymafesztivál alkalmából volt, 
melyre az érdeklıdés a település lakói részérıl nem érzékelhetı 

- Az átalánydíjas fogyasztóknál évente adategyeztetést hajtunk végre, 
mely során a belsı vízellátó rendszerük felülvizsgálatát is végrehajtjuk 

- A vízmérıs fogyasztók vízmérıjét 4 havonta olvassuk, belsı hálózat 
ellenırzéssel egybekötve 

- Több esetben végeztünk mőszeres hálózatellenırzést 

- Egy esetben külsı vállalkozóval mőszeres veszteségvizsgálatot, és 
elemzést végeztünk 

- A bejelentett, és észlelt hibákat a legrövidebb idın belül kijavítjuk 

- A víztermelést folyamatosan nyomon követjük, és indokolatlan 
termelésnövekedés esetén éjszakai mérésekkel határoljuk be a 
hibahelyet, melyet ezután mőszerrel keresünk meg. 

 
A víztermelési, és értékesítési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.  
A százalékos vízveszteség az országos átlag közelében van, a hálózat fajlagos 
vízvesztesége 0,094 m3/h x km. Ennek elfogadott mértéke 0,2 m3/h x km. 
 
Az egy háztartásra jutó évi kifizetendı vízdíj összegét az 5. számú melléklet 
tartalmazza.  
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A legjobb gyakorlatok, megoldások átvételét a Benchmarking Klubban 
szerzett információk segítik. 
 

Ivóvízminıség-javító program 

- A 98/83 EK. Irányelvek szerint elsıként elkészítettük a kistérség 
vízminıség javítására vonatkozó terveket, a  201/2001. (X. 25.) 
Kormányrendelet megjelenése elıtt. 

- Nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódtunk, a megfelelı víztisztítási 
technológia kifejlesztése, és kiválasztása érdekében. 

- A nemzeti programot támogatjuk annak ellenére, hogy a program 
egyes megoldásaival nem értünk egyet. 

 
Középtávú feladatok 

- Várható, hogy a vízminıség-javító program megvalósul 

- A program keretén belül a II. sz. víztermelı telepen kerül kiépítésre a 
víztisztító technológia 

- Valószínőleg a III. sz. vízmőre (IV-es kút) nem lesz szükség, annak 
más célú hasznosítását célszerő megvizsgálni 

- Szükséges a vízelosztó hálózat rekonstrukciós munkálatait 
felgyorsítani 

- A program során 1.032 fm hálózat rekonstrukció van beütemezve, 
Cégünk az elıkészítések során 3.081 fm rekonstrukciót látott 
szükségesnek, és javasolt végrehajtani. 

 
Országos szinten változni fog az üzemeltetıi struktúra az elkövetkezendı 3 
évben. 
 
A Makó- Térségi Víziközmő Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy 
továbbra is szolgálhassa a kistérség lakosságát, intézményeit, és vállalkozóit. 
 
 
III. Szennyvízcsatornázás 
 
Makó-Kiszombor szennyvízelvezetés és -tisztítás I. ütem (2000-2002.) 
megvalósítása során kiépült a kiszombori szennyvíz végátemelı, a szennyvíz 
távvezeték a makói szennyvíztisztító telepig, mely olyan kapacitással épült 
meg, hogy képes fogadni Kiszombor szennyvizeit. Erre azonban 
mindezidáig nem került sor, ami azért is sajnálatos, mert a Kft. irányításával 
megvalósult két nívódíjjal kitüntetett ma is korszerő tisztítómő az elmúlt 
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évtizedben „alulterhelten” mőködött. A csatornarendszer bérleti díja elıször 
az ÁFA elszámolást tette lehetıvé, majd a szippantási ár mérséklését 
szolgálta, jelenleg 256 Ft/m3 mértékben. 
 
A sok éves késedelmet szenvedı Makó város és Térsége 
Szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása Projekt keretében a célszerő 
mőszaki sorrend szerint elıször Makó város szennyvízcsatorna hálózatának 
rekonstrukciója kezdıdött meg, majd aláírták a tisztítómő bıvítési 
szerzıdését csakúgy, mint Makó város, ehhez kapcsolódóan Apátfalva, 
Magyarcsanád községek új csatorna építésére vonatkozó szerzıdést is. 
Sajnos eredménytelen lett Kiszombor, Földeák, Maroslele csatornázási 
projektje a második közbeszerzési körben is, így hamarosan kiírásra kerül 
harmadszorra is.  Reményeink szerint 2012. tavaszára lesz nyertes kivitelezı 
és megkezdıdhet a szennyvízcsatorna építés a három településen is.  
 
 
IV. Települési folyékony hulladék (tfh.) győjtése és ártalmatlanítása 
 
Makó város és agglomerációja területén keletkezı települési folyékony 
hulladék (szippantott szennyvíz) ártalmatlanítása a Makó-Térségi Víziközmő 
Kft. által üzemeltetett makói szennyvíztisztító telepén történik. A kötelezı 
közszolgáltatást Makó város és agglomerációja területén a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft. végzi, nyolc településen kijelölt szolgáltatóként.  
 
 

A tfh. győjtés és ártalmatlanítás folyamata 

A szippantott szennyvíz környezetvédelmi engedéllyel rendelkezı 
tartálykocsikon érkezik a szennyvíztisztító telepre a tisztító mőtárgyhoz 
közeli kapun keresztül. A kocsik hasznos térfogata 6 m3. (A 10 vagy 12 m3-es  
céljármőveket az utak kímélése miatt nem igényeltük.) A leürítı csonk a 
vasbeton tároló medence mellett találtató. A tároló tetején a csurgalékvíz 
összegyőjtésére úgynevezett kármentı van kialakítva. Az ürítı csonkhoz való 
csatlakozás után a jármő vezetıje digitális kártyáját az ellenırzı 
dokumentáló egységbe helyezi és megkezdi a leürítést. A szippantott 
szennyvíz elıször egy indukciós áramlásmérı és regisztráló mőszeren halad 
keresztül, majd egy 5 mm pálcaköző, a rácsgépházban elhelyezett gépi rácson 
halad át, miután a 240 m3-es szigetelt vasbeton tároló mőtárgyba kerül.  
(A makói szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotáról néhány fénykép felvételt 
csatoltunk a tájékoztató mellékletében.)  
 
A tároló tartalmának homogenizálásáról egy folyamatosan mőködı keverı 
gondoskodik és automatikus vezérléssel egy búvárszivattyú a 
szennyvíztisztító rács mőtárgyba  adja fel olyan idıpontban, amikor a tisztító 
terhelése ezt megengedi. A rácson fennakadó szilárd-hulladékot egy prés 
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tömöríti és egy zsákoló berendezés csomagolja, melyet azután - 2010. 
júniusáig - a makói kommunális hulladéklerakóra zárt konténerben 
szállítottunk ki, ezt követıen pedig Hódmezıvásárhelyre az  A.S.A.  Kft. 
hulladék lerakójára szállítjuk.  
 
Ártalmatlanítás, tisztítás után a folyékony fázis a szennyvíz-bírságolási 
határértékek alatti koncentrációkkal kerül a Marosba, míg a sőrített, majd 
centrifugával víztelenített iszap szintén határérték alatti nehézfém 
koncentrációval a makói kommunális hulladék telepre került 2010. júniusáig.   
Ettıl kezdve az iszapot kénytelenek vagyunk az A.S.A.  Kft. hulladék 
lerakójára szállítani mindaddig, amíg az A.S.A.  makói elıkomposztáló 
üzeme meg nem kezdi mőködését. A rácsszemét és a szennyvíziszap 
hódmezıvásárhelyi elhelyezése jelentıs többlet költséget okoz, hiszen a  
korábbi nettó 7.833,- Ft/ tonna rácsszemét  illetve 1.743,- Ft/ tonna iszap 
elhelyezési díjhoz képest jelenleg már nettó 10.400,- Ft/ tonna rácsszemét  
illetve 5.190,- Ft/tonna iszap elhelyezési díjat kell fizetni, és lényegesen nıtt 
a szállítási költség is. 
 
A szippantott szennyvíz leürítésekor Ph-mérésen alapuló minıség-ellenırzés 
is történik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tisztítót és a tisztítást 
veszélyeztetı minıségő folyadék van a tartályban egy automatikus szelep 
lezár és megakadályozza a leürítést. Ebben az esetben a hulladékot a 
származási helyére kell visszaszállítani. A fontosabb mőszerek szintén a 
rácsgépházban találhatók.  
 
A „szippantásra” vonatkozó követelmény, hogy az ártalmatlanító csak 
kommunális eredető folyékony hulladékot fogadhat, melyeket: 

- egyszerő oldómedencében 
- bıvített oldómedencében 
- zárt szennyvíztárolóban 
- vagy szikkasztó aknában     győjtenek. 

 
Nem szállítható el: 

- elıtisztított ipari szennyvíz 
- trágya és hígtrágya 
- szeszfızdei cefre 
- moslék, éttermi és konyhai hulladék, stb. 

 
A szippantott szennyvíz vizsgálata alapján megállapítható, hogy az országos 
tervezési adatokhoz viszonyítva a tényleges szennyezıanyag tartalom 
általában magasabb. A kémiai oxigén igény esetében 2.500 mg/l helyett 
5.000-6.000 mg/l és a biológiai oxigén igény esetében 1000 mg/l helyett 
1500 - 1.800 mg/l. A szippantott szennyvíz szennyezıanyag koncentrációja 
hatszor-nyolcszor nagyobb a csatornán érkezı szennyvízhez képest, ezért 
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ártalmatlanítása is lényegesebb többe kerül. A jelenlegi díjakkal a szolgáltatás 
mérsékelten nyereséges. 
 
2011. évben január 1-tıl szeptember 30-ig a tisztító telepre beszállított 
folyékony hulladék mennyisége 12.670 m3 volt, ez  13 %-kal kevesebb az 
elızı évi idıarányos mennyiséghez képest (14.575 m3). Ez nyilvánvalóan a 
2010. évi kiemelkedıen sok csapadékkal függ össze. 
 
A szippantott szennyvíz napi  átlaga 2011. évben 46,9 m3, munkanapra 
vetítve 61,2 m3, míg a legnagyobb mennyisége 109 m3 volt. 
 
A folyékony hulladék fogadását, tisztítását, homogenizálását végzı 
létesítmények a szennyvíztisztító telep szerves részét képezik. A győjtıtér 
speciális szigetelıanyaggal, a rácsgépház padló és falburkolattal van ellátva. A 
gépészeti berendezések saválló acélból készültek.  
 
A létesítmények karbantartása az elıírásoknak megfelelıen történik, 
mőködésük biztonságos, állapotuk jó. Az eddig elıfordult kisebb hibák 
kijavítása a szolgáltatást nem veszélyeztette. A hatékonyság javítása 
érdekében a szennyvíztisztító telep építésének második ütemében a gépi rács 
bıvítését javasoltuk. 
 
A tervezés és kivitelezés során a meglévı telepen a szippantott szennyvíz 
ártalmatlanítási kapacitás a 6.000 m3/napos szennyvíztisztítás esetén 200 m3 

naponta. A jelenlegi hidraulikai terhelés arányában (30 %) a névleges 
kapacitás 60 m3/napra adódik. A tisztító rugalmassága lehetıvé teszi, hogy 
ezt átmenetileg túllépjük.  
 
A szennyvíztisztító telepen egy kis meteorológiai állomást mőködtetünk, 
minimum, maximum hımérséklet és csapadék mennyiség meghatározással. 
Ez elısegíti egyrészt a várható szippantási mennyiségek elızetes becslését, a 
munkára való felkészülést, másrészt segíti a szennyvízcsatorna hálózatba 
illegálisan kerülı csapadékvíz elvezetésére történı mőszaki felkészülést. 
 
 

Jogszabályi megfelelıség, minıségpolitika, biztosítás 

 
Makó város szennyvíztisztító telepe a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen megújított vízjogi engedélyek alapján mőködik, a korábbi 
üzemeltetési vízjogi engedély meghosszabbítása megtörtént,  érvényessége 
2016. március 31-ig szól.  
 
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Fıfelügyelıség jogszabály értelmezı állásfoglalása alapján a tfh. fogadása és 
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tisztítása nem hulladékkezelési engedély köteles tevékenység, erre a 
tevékenységre a vízjogi üzemeltetési engedély ad felhatalmazást, így most 
ennek megfelelıen történt a tisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyének a 
meghosszabbítása.  
 
A korábban kiadott környezetvédelmi engedély 2060-ig érvényes. A 
települési folyékony hulladék szállítását és ártalmatlanítását a 2009. évben 
megújított 17.405-2-8/2009. számú  hulladék kezelési engedély alapján 
végezzük, melynek érvényessége 2014. március 10. A környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezet használati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet. módosítása eredményeképpen a napi 
50 t alatti nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás nem tartozik a 
(Környezetvédelmi Felügyelıség döntési hatáskörébe sorolt) egységes 
környezet használati engedélyezési eljárás (IPPC) alá, így ezzel kapcsolatban  
tennivalónk jelenleg nincs. 
 
Makó város és Térsége Szennyvízcsatornázása projekt keretén belül  tisztító 
telep bıvítése után az üzemeltetési engedélyeket értelemszerően az aktuális 
mőszaki tartalomra kell majd módosítani. 
 
A Kft. nagy hangsúlyt fektet a minıségpolitikára, a környezetirányzási 
és a munkabiztonsági irányítási rendszerre. Ezekre vonatkozóan ISO 
minısítéssel rendelkezünk, melyet a jövıben is fenn kívánunk tartatni 
integrált rendszer keretében. A szippantási tevékenységgel kapcsolatban 
korábban – még más szolgáltató mőködése idején – felmerült panaszok 
megszőntek. E szolgáltatásért is egyre több fogyasztói elismerést kapunk.  
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a társaság által kezelt nagy értékő 
közmővagyonra jelentıs összegő vagyonbiztosítással rendelkezünk, 
valamint tevékenységünkhöz kapcsolódóan felelısség biztosításunk is van, 
melyek az esetleges közvetlen, illetve közvetett károk terhei alól mentesítik a 
kft-t.  
 
A telepre látogató hazai és külföldi szakemberek egyaránt nagy elismeréssel 
nyilatkoznak a makói szennyvíztisztító mőködésérıl, állapotáról és 
színvonaláról. A szennyvíztisztító telep elismertségét ezeken túl két rangos 
kitüntetés is megerısíti: 2002. évben a Tierney Clark-díj, míg 2006. évben a 
Lampl Hugó- díj (lásd kép mellékletek). Az elsı egy nemzetközi 
mérnökszervezetek díja, a másodikat a Magyar Hidrológiai Társaság és a 
Vízügyi miniszter adományozta.  
 
Közszolgáltatás  
 
A 2002-ben befejezett csatornarendszer építési program keretében egy 6 m3-
es szippantó gépjármő is beszerzésre került, elsısorban a tisztító telep és a 
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csatornarendszer üzemeltetési igényeinek kielégítésére. Ezzel oldjuk meg a 
tfh. egy részének begyőjtését, beszállítását is. A gépjármővön az elıírt 
vizsgálatokat, javításokat az elıírásnak megfelelıen elvégezzük, bár állapota 
elfogadható, hosszú távon teljes értékő eszközként nem lehet figyelembe 
venni. (Lásd 6.oldal – váratlan és emelkedı költségő javítások).  A területi 
Mőszaki Biztonsági Hatósági kötelezettség miatt rövidesen új tartályt kell 
beszerezni hozzá, ami  1.500.000.-Ft  kiadást okoz.  
 

Bár a gépkocsi számviteli szempontból az ötödik év után „0” értékő, a 
szakszerő fenntartás és üzemeltetés miatt viszonylag jó állapotban van. 
Pótlására a csatornázási program keretében kerülhet sor. Ezt azért is 
kiemelten kell kezelni, mert a 2010. évi tavaszi és különösen a június 
rendkívüli esızések okozta belvízvédekezés idején megfeszített munkával is 
csak sorban állással teljesültek a szippantási szolgáltatások. A kritikus 
idıszakban bekövetkezı idıigényes javítás további nehézségeket okozhat az 
elhárításban és az alapszolgáltatásban. Ezért korábbi javaslatunknak 
megfelelıen  megkezdıdött a szennyvizes projekt keretében  ezeknek 
a célgépeknek (köztük csatornamosó és szippantó gépjármő) a 
beszerzése, melynek köszönhetıen várhatóan 2012. tavaszán 
rendelkezésünkre fognak állni ezek az eszközök.  
 
Miután a közszolgáltatási feladatok ellátásához egy db szippantó gépjármő 
kevésnek bizonyult, 2004-ben a Királyhegyesi Önkormányzattal 
együttmőködve pályázati úton jutottunk hozzá egy újabb 6 m3-es szippantó 
gépjármőhöz.  
A közszolgáltatói szerepkör bıvülése miatt illetve a 2004-es, a 2005-ös és a 
2006-os évek rendkívül csapadékos voltából eredı többlet feladatok ellátása 
céljából  pályáztunk Magyarcsanád Önkormányzatával szippantó autó 
vásárláshoz  70 %-os támogatás megszerzésére. A sikeres pályázat 
eredményeképpen 2005. júniusában üzembe helyezhettük a harmadik 
szippantó jármővet. Jelenleg a következı településeken végzünk folyékony 
hulladék elszállítást és ártalmatlanítást közszolgáltatóként: Makó, Maroslele, 
Királyhegyes, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák, Kiszombor és 2009.01.01-
tıl Óföldeák településeken. A jelenlegi eszközök kihasználtsága viszonylag 
magas fokú (különösen így volt ez 2010. évben), de ezen települések 
ellátására még elegendı.   
 
Az általunk üzemeltetett szippantó jármővek mennyiségjelzı mőszerét úgy 
alakítottuk, hogy a felvett mennyiséget bárki könnyen ellenırizni tudja.  
 
A beszámolóhoz mellékeltük a 2010. évi, illetve 2011. rész év (09.30-ig) 
szippantott szennyvíz fogadási táblázatot beszállítói bontásban, illetve az 
ehhez kapcsolódó diagrammokat, amelyek szemléltetik a szennyvíz 
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mennyiségek alakulását. Tájékoztatásul mellékeltük településenkénti 
bontásban is az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségeket.  
 
2010. évben a tfh. közszolgáltatási körben településeken (1.720) em3 ivóvizet 
értékesítettünk,  ebbıl  Kiszombor esetében  139 em3-t, így a Kiszomboron 
végzett szippantott szennyvízmennyiséget (5434 m3) figyelembe véve itt 
több mint 130 em3 szennyvíz került a környezetbe( talajba-talajvízbe) 2010 
év során.  
 
 
Kockázatok  
 
A korábbi 365/2004. számú Kormányrendeletben elıírt egységes szippantási 
díj bevezetési kötelezettsége miatt még a 2006. novemberi 
kezdeményezésem alapján Dr. Buzás Péter Polgármester Úr elérte a rendelet 
módosítását. Így akkor elhárult a veszély, hogy a vízfogyasztás alapján legyen 
kötelezı számlázni a szippantott szennyvízmennyiségeket, nem pedig a 
valós, a szennyvízmennyiség jelzı mőszer adatainak leolvasása alapján. A 
fenti módosítást is tartalmazó rendelet (a 169/2007. /VI. 28./ 
Kormányrendelet) 2010. december 31-ig az önkormányzatokra bízza a 
szippantási díj megállapításának módját. A fenti két rendeletet a 64/2008. 
(III. 28.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezte ugyan, de részletesen újra 
fogalmazta az ingatlanon keletkezı folyékony hulladékmennyiség egységnyi 
térfogata kezelési díjának számítását. Ez nem jelent változást a fentebb 
leírtakhoz képest a határidıt illetıen. Idıszerő tehát a rendelet újabb 
módosítása, mert különben az egységes szippantási díjat kellene alkalmazni 
2011. január 1-tıl, (melynek alapját az ingatlan vízfogyasztása képezi).  
A rendelet módosítása azért is szükséges, mert az „egységes szippantási díj” 
kötelezı alkalmazása a szippantási megrendeléseket többszörösére emeli és 
ezek teljesítésére a jelenlegi eszközpark kevés, a szennyvíztisztító telep pedig 
alkalmatlan. Az „egységes szippantási díj” viszont a csatornadíj 4-5-szöröse 
lenne. 
 
Az országos gyakorlattól eltérıen a Makó-Térségi Víziközmő Kft. 
„önkéntes” szolgáltatásként vezette be a települési folyékony 
hulladékgyőjtés, szállítás tevékenységet a vízellátás és szennyvízelvezetés, -
tisztítás mellett. Erre nem csak azért volt szükség, mert a cég gazdasági 
stabilitása ezáltal növekedett, valamint az üzemeltetés biztonsága 
szempontjából is elınyös, hanem a lakossági igények megkülönböztetés 
nélküli kielégítése miatt is. Az ártalmatlanítás révén a korábbi gyakorlathoz 
képest megszőnt a környezet szennyezése és a megrendelık is korrekt, 
pontos kiszolgálásban részesülnek. 
 
A jelenleg érvényben lévı rendelkezések értelmében a vállalkozások csak úgy 
kaphatnak mőködési, illetve telepengedélyt, ha befogadó nyilatkozattal 
rendelkeznek a keletkezı folyékony hulladék ártalmatlanítására.  
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Cégünk a vállalkozásoknak csak a kommunális jellegő szennyvizekre 
vonatkozóan adhat ki befogadó nyilatkozatot. Bár ez némi többlet költséget 
okoz, ha megtagadnánk, sok vállalkozás kellemetlen helyzetbe kerülne. 

 
Úgy gondolom, besszámolómból megállapítható, hogy a makói 
agglomeráció  településein a folyékony hulladék összegyőjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására megfelelı eszközök állnak jelenleg 
rendelkezésre, mely szakszerő, gazdaságos, fogyasztóbarát 
mőködtetésérıl a Makó-Térségi Víziközmő Kft. lelkiismeretesen 
gondoskodik.  
 
 
V. Kapcsolatok 
 
Tizenegyedszer vettünk részt kiállítóként a Makói Hagymafesztiválon és 
részt vettünk a Makó Expón is. Tavaly az önkormányzati választások miatt 
az ıszi polgármesteri tanulmányút viszont elmaradt, az idén pedig a 
forráshiány miatt nem tervezzük. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Meghívás esetén részt vettünk a települési rendezvényeken, és támogattuk is 
azokat. 
Az év folyamán ismét közvélemény kutatást végeztünk fogyasztóink 
körében. A kapott információk szerint körlevelünk a „VÍZMŐ 
HÍRCSATORNA” is kedvezı fogadtatásra talált, csakúgy, mint a felújított 
honlap.  
 
2010-ben elıfordult, hogy egy csanádpalotai fogyasztónk a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez fordult, de kiderült, hogy a fogyasztó 
tévedett. 
 
A kft-nél üzemi tanács és az Autonóm VKDSZ-hez tartozó szakszervezet 
mőködik. A szakszervezeti bizottság és az üzemi tanács újraválasztása 
november 18-án megtörtént. A dolgozók igen kedvezıtlen 
munkakörülményeit az elmúlt években sikerült javítani. (Új gépek, jármővek, 
konténer mozgató szerkezet, stb.) A Makó-Térségi Víziközmő KFT. elismert 
tagja a Magyar Víziközmő Szövetségnek, a Magyar Szennyvíztechnikai 
Szövetségnek, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. 
Tekintélyünket a Tierney Clark-díj, a Lampl Hugó-díj, a szakmai 
konferenciákon való szerepléseink és az új cégközpont tovább erısítette. 
 
Bekapcsolódtunk a Nemzeti Víztechnológiai Platform és a 
Vízgyőjtıgazdálkodás-tervezési folyamatokba, továbbá részt veszünk 
a Magyar Tudományos Akadémia Vízellátási és Csatornázási 
Bizottságába is. 
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VI. A Kft. szerepe a kistérség közmővesítésében 
 
Stratégiai feladatok 

A Makó-Térségi Víziközmő Kft. 1994-ben zökkenımentesen vette át a 
szolgáltatásokat a megszőnı Cs. M-i Víz- és Csatornamő Vállalattól, és az 
elmúlt 17 évben töretlen fejlıdést mutatott az Önkormányzatok segítségével 
és a fogyasztók együttmőködésével. 
 
A közeljövıben változhat a tulajdonosi struktúra, de minden bizonnyal 
változni fog az üzemeltetıi struktúra is.  
 
A Kft. minden munkatársa azon munkálkodik, hogy a változások a lehetı 
legelınyösebben érintsék a kistérség településeit. Elsıdleges célunk az 
önállóság megırzése, melyhez eddigi eredményeink remélhetıen kellı alapot 
adnak. 
 
Mindeközben sikeresen kell megoldani 7 település csatornázását, és 18 
településen az ivóvíz minıségének javítását. 
 
VII. Összefoglalás 
  
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. jelentıs sikereket ért el mőködése során. 
Lényegesen javult az üzembiztonság, a létesítmények állapota, a hatékonyság 
és az arculat. Igen nagy erıfeszítéseket tett az ivóvízminıségjavító és a 
csatornázási programok javításáért és megvalósításáért. Munkatársaink 
sikeresen szerepeltek az országos szerelıversenyen és konferenciákon. 2005. 
évben a régió 50 víziközmő szolgáltatója közül elsıként szereztük meg a 
Regionális Minıségi Díjat, melyet a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium és a három megye iparkamarája ítélt meg. 2006-ban elnyertük a 
„EUROPE 2006” nemzetközi díjat és a szennyvíztisztító megkapta a 
legjobb vízilétesítménynek járó Lampl Hugó- és Tierney Clark-díjat. 
Ismertségünk és elismertségünk tovább nıtt. 2007-ben elnyertük a 
„Családbarát munkahely” címet és teljesítettük az MSZ EN ISO 28001:2003 
(MEBIR) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Rendszer 
szabvány követelményeit. 
 
 2009. december 10-én Szegeden átvehettem a Presztízs-díj 
környezetvédelmi tagozatát, az „Aranylevél” díjat.  
 
2010. legnagyobb szakmai és üzleti sikere a közmőfejlesztésekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás volt a GIVAUDAN-nal, de 
eredményt hozott az energiaköltségek csökkentését célzó több éves 
munkánk, hiszen 2010-ben kb. 10 millió forintot takarítottunk meg az 
elızı évhez képest, ami több mint 15 %-ot jelent. 
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A csatornázási programmal összefüggı hitelképességi vizsgálatok, és az 
optimális üzemi szervezet kialakításával összefüggı vizsgálatok során cégünk 
szervezettségével, gazdálkodásával kapcsolatban kifogás nem merült fel. 
 
Kedvezıtlen adottság mellett, igaz rendkívüli erıfeszítéssel, de a 
gazdasági válság hatásait is sikerült kivédeni. A csökkenı fogyasztást 
elsısorban a bérköltségekkel és az energiaköltségekkel tudtuk 
ellensúlyozni.  
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselı-testület! Kérem 
tájékoztatóm szíves elfogadását és a további együttmőködést. 

 
 

Melléklet: 5 db    
            Tisztelettel: 

 
             Medgyesi Pál 
             vezérigazgató 


