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Tárgy: Ferencszállás - Klárafalva községek
csatlakozása a makói szennyvíz
agglomerációhoz
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Klárafalva és Ferencszállás Községek Képviselő - testületei, a vízjogi üzemeltetési engedély
birtokában kezdeményezni kívánja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezéseire figyelemmel az Alsó - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a Nemzeti Települési
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002 (II.27.) Kormány rendelet 3. § (9)
bekezdése és a TRIÁSZ '96 Környezetvédelmi - Vízgazdálkodási tervező és Szolgáltató Kft. által
elkészített T - 2014/10 tervszámú terv alapján Klárafalva és Ferencszállás községek, mint 2000
LE szennyező-terhelés alatti települések vonatkozásában a két településnek a Klárafalva Szennyvízelvezetési Agglomerációból a Makói - Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz
történő csatlakozását. A csatlakozás eredményeként a két település kommunális szennyvize a
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett
szennyvíztisztítóban kerülhetne elhelyezésre. A tervezett csatlakozás a befogadó
szennyvíztisztító telepen új beruházást nem igényel. A két településnek a Makói Szennyvíz
agglomerációhoz történő csatlakozása mind a környezetvédelmi, mind a gazdasági szempontok
alapján egyértelműen kedvezőbb, mint a keletkező 100 m³/d szennyvíznek helyi telepen történő
megtisztítása.
A fentiek alapján javasolt a két településnek a regionális rendszerre történő csatlakozása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület - a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezéseire figyelemmel és az Alsó - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a Nemzeti Települési
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002 (II.27.) Kormány rendelet 3. § (9)
bekezdése alapján a következő határozatot hozza:
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát megadja, Klárafalva és
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Ferencszállás községek, mint 2000 LE szennyező-terhelés alatti települések vonatkozásában
a két településnek a Klárafalva - Szennyvízelvezetési Agglomerációból a Makói Szennyvízelvezetési
Agglomerációhoz
történő
csatlakozásához,
valamint
tulajdonosi hozzájárulást megadja, a két település kommunális szennyvizének a Makó
Város Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíztisztítóban történő elhelyezéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására, valamint a kapcsolódó szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport
- Klárafalva Községi Önkormányzat (6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.)
- Ferencszállás Községi Önkormányzat (6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.)
- Irattár
Makó, 2015. március 20.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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