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Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdésének e) 
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Makó város környezeti állapotának alakulásáról a 
Képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom: 
  
I. Bevezetés 
  
- Természeti adottságok: Makó Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros jobb partján terül el. A 
felszínt formáló folyamatokra a feltöltődés jellemző, amit a környező folyók (ideértve a Tiszát, a 
Körösöket, Arankát és a Begát) végeztek az évmilliók során. Az átlagos tengerszint feletti magassága 
alig haladja meg a 80 métert (81 és 82 méter között változik), ezzel Makó Magyarország egyik 
legmélyebben fekvő városa. 
- Éghajlat: Hazánkban kontinentális éghajlati jellemzők mellett a mediterrán klíma érvényesíti 
hatását.   
- Hőmérséklet: A város és térségének éghajlata erősen kontinentális. Makó Magyarország egyik 
legmelegebb éghajlatú területén fekszik, ezért nyarai forrók és szárazak.   
- Csapadék: Makó és térsége a legszárazabb területek közé tartozik, az éves csapadékmennyiség 500-
600 mm között mozog. A város évi csapadék átlaga 100 év mérései alapján 585 mm.   
- Szél: A térségben uralkodó szélirány az észak-nyugati, de az ellenkező irányú déli, dél-keleti szelek 
aránya is jelentős. A terjedés lehetősége a domborzati viszonyok (síkvidék) miatt az átlagosnál 
nagyobb mértékű.  
(1.sz. melléklet) 
  
II. Környezeti állapot 
  

II.1. Felszíni vizek 
Az ország más területéről, illetve közvetlenül az országhatáron kívülről ide érkező felszíni vizek 
jelentős szennyezőanyag terheléssel rendelkeznek. A Maros vize a biológiai elemeket befolyásoló 
fizikai és kémiai paraméterek szempontjából 2009-ben gyenge, 2010-ben közepes, 2011-ben pedig jó 
állapotú. A Maros kémiai állapota a felügyelőség által elvégzett vizsgálatok alapján 2009-ben nem 
megfelelő, míg 2010-től kezdődően jó minősítést kapott. 
Az Alsó–Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Környezetvédelmi Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri az élővizek, csatornák és holtágak 
vízminőségét. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon 
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kerül sor, különböző rendszerességgel. (www.ativizig.hu)  
  

II.2. Felszín alatti vizek 
Makó város vízellátása a marosi hordalékkúptól független 200-500 méter mélységű rétegekből 
történik. A térség felszín alatti vízkészletei mennyiségi és minőségi szempontból védettek, ezért 
kiemelkedő feladat az ivóvízellátást szolgáló bázisok felmérése és védelme. A talajvízszint általában 2-
4 méter mélységben van, de lakott területen a szennyvízszikkasztás hatására ez lényegesen magasabb 
(1,1-2,5 méter). A szennyvízcsatorna beruházás hatására a talajvízszint süllyedt, de erről mért adat 
még nem áll rendelkezésre.  A Makó és Térsége Szennyvíz projekt megvalósulásának eredményeként 
jelentősen csökkeni fog a felszín alatti vízbázis terhelése. 
Makó város vonatkozásában a vízellátást 12 db mélyfúrású kút biztosítja, melyet az Alföldvíz Zrt. 
üzemeltet.  
Makó területe rendkívül gazdag termálkincsben, jelenleg területén 6 db termálkút üzemel. A 
fejlesztéssel a meglévő Kelemen László utcai termálkút teljes mértékben megújult, továbbá kettő 
darab visszasajtoló kút  került megépítésre. A hőközpontokban a termálenergia fogadására alkalmas 
gépészet került kialakítása. A Kelemen László utcai termelőkút vízhozama 70 m3/óra, hőmérséklete 
90°C. A visszamenő ág kiépítése megtörtént a visszasajtoló kutak helyéig, mely rendszer ún. kaszkád 
kialakítású, ami hőcserélők egymás utáni sorba kapcsolását jelenti.  
Mezőgazdasági eredetű, pontszerű szennyező források az állattartó telepek, amelyek közvetlenül 
hatnak a felszíni víztestekre, illetve közvetett módon a felszín alatti vízkészletre. A tevékenység során 
szennyezők (főként nitrogénformák) nagy mennyiségben juthatnak a földtani közegbe, illetve a 
felszín alatti vizekbe. A település közigazgatási területén elsősorban szarvasmarha- és sertés-tartás 
történik. E tevékenységeket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség az önálló és a rendszeresen beküldött mintavételi eredmények elemzései során követi 
nyomon.  
  

II.3. Levegőminőség 
Emisszió (kibocsátás): A városban a légszennyezés területén nagy ipari kibocsátókkal nem kell 
számolni. Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 
benyújtott Légszennyezés Mértéke éves adatszolgáltatások alapján a szereplő cégeknél 2005–2013 
között egy esetben történt határérték feletti kibocsátás, a 2011-es évben.  
Imisszió (szennyezési állapot): Csongrád megye levegőjének minőségét a természeti tényezők mellett 
(talajviszonyok, uralkodó szélirányok) a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a 
közlekedés, valamint a lakossági tüzelés egyaránt befolyásolja. 
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a RIV 
mérőhálózatban Makón, a Széchenyi tér 6. szám alatt nitrogén-dioxid (NO2) mérést végez.  A 2012-
es és 2013-as évben mért adatok alapján a NO2 éves átlagkoncentrációja a mérőállomáson nem 
haladta meg az éves határértéket, valamint 24 órás határérték túllépés sem volt tapasztalható.  
  

II.4. Termőföld 
Makó környékének talajait a Maros folyó által létrehozott öntésföldek, réti öntés, illetve réti talajok 
jellemzik. A folyótól távolabb jó minőségű csernozjom talajok találhatóak. A Maros jelenlegi 
hordaléka iszap, illetve iszapos homok, az ezen képződött nyers öntéstalajok jó vízgazdálkodásúak, 
szénsavas meszet tartalmaznak, jó termékenységűek. Meg kell említeni a Dél-alföld számos nagyobb 
településére jellemző, ún. szennyezés-lencsét, mely egyrészt az intenzív mezőgazdasági termelés 
növényvédőszer-felhasználásának, másrészt a városiasodás kísérőjelenségeként jelentkező 
koncentrált kommunális-szennyezés hatására városunk alatt is kialakult. 
  
Makó város közigazgatási területén az őszi búza és a kukorica a két leggyakrabban előforduló 
termesztett növény. A 2007 és a 2011 közötti éveket vizsgálva a Makón termesztett növényfajok 
mindegyike mennyiségi növekedést mutat, mely növekedés különösen az őszi búzánál és a 
napraforgónál jelentős mértékű.  
A 2013-as évben az aszály hatása megmutatkozott, mind a kukorica, mind a búza esetében. A búza 
termésátlaga jó minőségű 4,7 tonna volt hektáronként, a kukorica pedig 4,5tonna/ha.   
2014-ben a jelentős búzatermő vidéknek tartott megyénkben a hektáronkénti hozam jó közepesnek 
mondható, 4,6 tonna hektáronként.  
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2014-ben hatalmas pocokinvázió volt, mely még mindig tart. A gyengébb eredményhez minden 
bizonnyal hozzájárultak a pockok, a gombabetegségek és a rossz fajta- és technológiaválasztás is.  
  

II.5. Zaj-és rezgésterhelés 
Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző látja el. Az 
M43 sz. autópálya átadása a forgalomnak sokat javított a város helyzetén zaj és rezgésterhelés 
szempontjából. A település leglényegesebb szennyező forrása a 43. sz. főút által lebonyolított 
intenzív kamionforgalom volt. Az elmúlt években több intézkedés történt a főút makói átkelési 
szakaszának sebességkorlátozására (körforgalmak kiépítése, 40 km/h éjszakai sebességkorlátozás 
bevezetése, sebességmérők kihelyezése). A főút mentén rendszeres rendőrségi ellenőrzés történik a 
gyorshajtók kiszűrése érdekében. A település területén az ipari zajkibocsátás nem jellemző. 
  

II.6. Pollenterhelés 
Az ország más területeihez hasonlóan súlyos egészségügyi problémát okoznak az allergén pollenek. 
Az ÁNTSZ mérései közül a parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén magasan 100 db/m3 
felett van, ez a légköri összes pollenmennyiség 90%-át teszi ki. A kivágott fák visszatelepítése során 
fontos szempont a nem irritatív növények felhasználása. Az estelegesen fertőzött területek 
megtisztítását önkormányzat rendszeresen végzi. 
  
III. Természeti értékek, védett területek 
A természetvédelem olyan célirányos, szervezett társadalmi tevékenység, amely természetes vagy 
természet közeli rendszerek meghatározott állapotának és működésének megőrzésére irányul; 
megóvást, védelmet és helyreállítást is magába foglal (Tardy, 1994). A környezetvédelem és a 
természetvédelem fogalmai között tehát az a lényeges különbség, hogy még a környezetvédelem a 
már meglévő szennyezéseket akarja megállítani az okozott károkat, változásokat helyreállítani, addig 
a természetvédelem óvja a még szennyezetlen értékeket is. 
Nagyon fontos az oktatás, a környezettudatos magatartás megvalósítása. Ehhez nyújt segítséget a 
Maros-parton a „zöld ház”, ahol a diákok kiváló környezetben tanulhatnak a környezetvédelemi 
feladatokról.  
  

III.1. Makó védett és városi zöldterületei 
Makó város a Maros 49 km-es magyarországi szakaszának 2.332 ha-os völgyében fekszik. Ez 
különleges adottság és kiemelt védelmet igényel. A területen illetékes természetvédelmi hatóság a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság. Makó város közigazgatási területén található országos 
jelentőségű védett természeti területek a Csanádi Puszták, illetve a Maros-ártér elnevezésű területi 
egységeihez tartoznak (terület Makón összesen 1540 ha). A Natura 2000 hálózatba tartozó területek 
a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi területhez (területe Makón: 3065 ha), a 
Vásárhelyi és Csanádi gyepek (területe Makón: 2565 ha), a Száraz-ér (területe Makón: 490 ha), és a 
Maros (területe Makón: 1085 ha) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területekhez 
tartoznak. 
A Környezetvédelmi Miniszter 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatójában a védett szikes tavak 
jegyzékében foglaltak alapján a makói 655,6 ha kiterjedésű terület Déli Szikesek Természetvédelmi 
Terület elnevezéssel került természetvédelmi oltalom alá. 
Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet tartalmazza a város 
kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek felsorolását, valamint a helyi jelentőségű védett 
természeti értékek (védett fák) listáját. Testületi döntés alapján a magánterületen álló fák kikerültek a 
védett fák listájából. 
A fakivágási kérelmek elfogadás, de a visszatelepítési tervek összeállítása is elbírálási szempontból a 
városi főkertész szakmai javaslata alapján is történik. 
A közterületen lévő fák védelme érdekében a fakivágás engedélyhez kötött tevékenység, melynek 
kiadása jegyzői hatáskör. 2013-ban ez a szám meghaladta a 110-et, mely elsősorban a szennyvíz és 
kerékpár építési beruházás miatti növekedett meg.  
A zöldfelület helyreállítása, a kivágott fák pótlása részben a szennyvízberuházás keretében történt 
meg. A fennmaradó zöldfelület helyreállítását vállalkozási szerződés keretében végzi a Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 275 db fa ültetése és a több mint 30.000 m2 zöldfelület 
helyreállítása a feladatuk. 
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IV. Infrastruktúra 
 IV.1. Ivóvíz ellátás 
A városi ivóvízvezeték hálózatát 166,5 km fő- és gerincvezeték, továbbá 66,7 km bekötővezeték 
alkotja.  
Makón a meglévő vízbekötések száma nem éri el a 10.000 db-ot, tömbökre vonatkoztatva. 2011-es 
év és 2013. szeptember száma 10 db. Makó város vízfogyasztása jellemzően 1.1 millió m3 körül 
alakul.  
2005-2012. években a 210/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékek 
alapján a város vízellátását biztosító 12 db mélyfúrású kút vizéről, a városi ivóvízről elmondható, 
hogy ammónium és arzén értékei határérték felettiek. A vízkeménység (CaO mg/l) értéke Makón 
alacsony, a víz lágynak mondható. 
A vízminőség végleges javítását célzó térségi beruházás 2013. szeptemberében kezdődött meg. A 
kivitelezést a KEVIÉP Kft. és az A-HÍD Zrt. konzorciuma végzi, a beruházás ellenértéke az új 
technológiák tekintetében 2 479 200 880 Ft, a rekonstrukció tekintetében 745 564 707 Ft. Az 
ivóvízminőségjavító projekt lezárása 2015. június 18. a hatályos szerződés szerint. 
A projekt keretein belül 8 helyen létesül víztisztítás-technológia, 15,5 km távvezeték épül és 18,8 km 
ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója zajlik majd. A projekt összberuházási költsége nettó 3,8 milliárd 
Ft. A rekonstrukciós és a technológiához kapcsolódó építési munkálatok a szolgáltatott víz 
minőségét egyáltalán nem, és mennyiségét  is csak a rekonstrukcióval érintett utcákban - 
szakaszosan, a lakosság előzetes tájékoztatása mellett - a kivitelezés időtartamára érinti.  
A víztisztító ASR konténer biztosítja jelenleg Makón és Makó-Rákos körzetben az arzénmentes 
ivóvizet. Az eddig felhasznált víz 1.904 m3 illetve 1.584 m3. 
  
Önkormányzatunk. 
  
 IV.2. Szennyvízkezelés 
A szennyvízkezelés területén óriási előrelépést jelent a Makó és térsége csatornázást és tisztítását 
megvalósító EU támogatott projekt jelentős előrehaladása. A projekt keretében Makón megvalósult 
létesítmények: 
Első projektelemként a rekonstrukciós munkálatok (ide értve az átemelők felújítását) a szerződéses 
határidő előtt befejezésre kerültek, a próbaüzem is sikeresen lezárásra került 2013. júliusában. A 
projektelem keretében megvalósult (rekonstrukció alá vont) létesítmények: 
  

  
2013. nyarán megkezdődött és 2014. július 18. napjával befejeződött a telep próbaüzeme, melynek 
keretében az alábbi jellemzők szerinti bővítés valósult meg: 
  
Hidraulikai kapacitás: 8 400 m3/d (ebből 120 m3/d szippantott szennyvíz).  
Biológiai tisztítókapacitás: 59 000 LEÉ, nitrogén- és foszforeltávolítással történő üzemelés esetén 
52 500   
  
Kezelőakna (meglévő, átalakítandó) 
Szippantott szennyvíz fogadó (meglévő /240 m3/, újabb rácsatlakozási lehetőséggel) 
Gépi finomrács (3mm) megkerülő kézi ráccsal (10 mm pálcaköz) két párhuzamos sorral (meglévő + 
új) 
Olaj és homokfogó két párhuzamos sorral (meglévő /2x40 m3/ + új /2x68 m3/) 

Goal reaktor (meglévő /3 m3/ + új /3 m3/) 

ICEAS medence 5 párhuzamos sorral (3 meglévő /3x2160 m3/, 2 új bővítés /2x2160 m3/, 1 
kiépítési lehetőség) 
Fertőtlenítő medence (meglévő /285 m3/) Végátemelő (meglévő /42 m3/)  
Klórozó helység (meglévő)  
Fúvó gépház (meglévő+új)  
Kezelő épület (meglévő+új)  
Záporvíz tározó (meglévő)  

Felújított gerincvezeték (m)  Felújított átemelők (db) 
12135  11 
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Víztelenített iszap átmeneti tároló (meglévő)  
Gravitációs sűrítők (1 meglévő /37,4 m2/ + 1 új /52,8 m2/)  
Víztelenítő berendezés (1 meglévő + 1 új)  
Szoláris szárító kamrák (2 új egység )  
•   A szoláris szárító fő elemei: 
o   legfeljebb 40-50 cm vastagságú iszapréteg levegőztetése „keverő berendezéssel"; 
o   szárítás gyorsítása az iszap felületi rétegének szárításával; 
o   szabályozott levegőcsere; 
o   izoláció a környezettől fényáteresztő falazat és tetőzet segítségével;  
o   szárított iszap tározó kialakítása  
Fedett szárított iszaptároló (új /200 m2/) 
  
A projekt értékében és terjedelmében legjelentősebb szerződése a Makó, Apátfalva és Magyarcsanád 
települések csatornázását célzó megállapodás. A szerződésen belüli részhatáridőket a körülmények 
folytán két alkalommal módosítani kellet, de a véghatáridő (6 hónapos próbaüzem lefolytatásával 
2014.09.17.) nem került megváltoztatásra. Az elsőként teljesítendő Gerizdes városrészt érintően 
jelentős teljesítési késedelem mutatkozott, de az ezt követő városrészek esetében vállalkozó tartotta –
a módosított – részhatáridőket, jelen tudásunk szerint jó esély mutatkozik arra, hogy a 2014.09.17-ei 
véghatáridő sikeresen kerüljön teljesítésre, azaz a város csatornázása teljes mértékben megvalósult 
(az alábbi IV. pontban jelzett kivételekkel), gyakorlatilag 100%-ra növelve Makó belterületének 
csatornázási közműellátottságát. 
A projekt főbb mutatói városrészenként: 

  
A megvalósított házi bekötéseket a lakosság eddig az alábbi arányban vette használatba: 
  

  
IV.3. Csapadékvíz elvezetés 

A város ár és belvíz veszélyeztetettség alapján közepesen veszélyes kategóriába tartozik. A 2007-
2008-as években az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatások révén 15 km csatorna 
felújítására kerülhetett sor, mely a teljes hálózat 8,3 %-a (2007-ben 9,668 km, 2008-ban 5,292 km – 
Összesen: 14,96 km). 
2010-2011-ben szintén az Önkormányzati Minisztériumtól nyert forrásból 15,2 km csapadékvíz-
elvezető csatorna rekonstrukciója valósult meg. 2011-2012-ben a városközpont felújítása keretében 
közel 1,5 km csapadékvíz-elvezető csatorna részleges, és további 300 m csatorna szakasz teljes 
felújítása történt meg. 
A városban 2012. évben a közmunkás munkavégzés keretében 540 fm csatornaszakasz felújítására 
került sor. 2013-as és a 2014-es évben ez az arány folytatódott, sőt a közmunkaprogram keretében 
beszerzett elem gyártó eszközzel, a csatornák betonelemes bélelés is folyamatosan történik.  
Az átereszek tisztítása a csatornák helyreállítása részben a szennyvízberuházás keretében történt meg. 
A fennmaradó áteresz mosatásokat vállalkozási szerződés keretében végzi a Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A járdaberuházás során sérült csatornák helyreállítása a kivitelező 
feladata. 
  

Városrész  Gericvezeték összesen (m)  Bekötés összesen (db)
Gerizdes  11881  786 
Belváros  33905  2647 
Észak B7  7481  550 
Vertán  4939  414 
Északi városrész  30940  2203 
Honvéd  18236  1417 
Összesen  107382  8017 

  
Gerizdes 
városrész  Belváros 

Északi 
városrész 

Vertán 
városrész 

Honvéd 
városrész 

Elkészült   776  1980 db  1947 db  333 db  563 db 
Készültség 98%  78%  69%  81%  41% 
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IV.4. Közlekedési hálózat 
A város belterületén önkormányzati kezelésben lévő utak hossza 124,5 km. A város közterület-
nyilvántartásában 285 közterület név (utca, tér, út) szerepel, melyből 19 db állami kezelésben van, 
önkormányzati kezelésben 266 db. A 266 db közterületből 45 közterület (utca, út, tér) nem kapott 
aszfaltot a szennyvízcsatorna építést követő úthelyreállítás során, ami 17,822 km-t tesz ki, ez az 
összes úthálózatunknak a 14,3%-a. Szennyvízcsatorna építést követően a csatornaépítéssel érintett 
állami utak félpályás helyreállítással valósultak meg, így a Szegedi, Megyeház, Kölcsey, Zrínyi, Ardics, 
Justh Gyula utca. 
2014. évben elkészült a Honvéd városrészben a Vasvári Pál u., Táncsics M. u. és a Bánffy utca 
útalapja, melyek mart aszfaltterítést kaptak. 
Jelenleg a város kerékpárútjai így meghaladják a 20 km-t. A külterületi kerékpárút hálózat hossza – az 
M43-as mentén, Makó-Apátfalva közötti kerékpárút építéssel – 1.786 fm-rel növekedett. A 2013-as 
évben az Önkormányzat 2,35 km hosszúságban új kerékpárutat épített, továbbá 2,74 km hosszan 
meglévőket újított fel. hosszúságot.  
Makón 275 km kiépített járdafelület található. A járdaprogram keretében 111 utca, utcarész került 
felújításra több 31 km hosszan és több mint 42.000 m2 felületen. A beruházás tervezett befejezési 
határideje. 2014. novembere.  
  

IV.5. Hulladékkezelés 
Makói Regionális Hulladéklerakó Telep: a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep 2010. május 31. 
napján bezárásra került. A bezárt hulladéklerakó telep összes területe 4 ha, mely megosztásra került. 
A telepen lévő hulladék mennyisége kb. 16.050 m2 (1999. szept. – 2010. május). A hulladék jelentős 
hányada, megközelítőleg 2/3-a kommunális eredetű, valamint 1/3-a építési törmelék és föld. A depót 
évi 12.000 t hulladék beszállítására tervezték, ezt a működés megkezdése óta folyamatosan 
meghaladta a tényleges beszállítás. 
Rekultiváció: A DAREH Társulás a KEOP-7.2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő 
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel 
pályázott két projekttel (Makói Régi és Regionális hulladéklerakó rekultiválása). A Regionális lerakó 
a II. ütemben szerepel. 2011. év elején az első fordulós projekt zárása megtörtént. Makón, a 
rekultiválandó terület nagysága 16.600 m2. 
A város külterületén található régi szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítására szintén 
pályázat benyújtására került sor a DAREH tagjaként. A Régi lerakó a KEOP-7.2.3.0. számú pályázat 
I. ütemében szerepel. A rekultiválandó terület nagysága 65.112 m2. 
A rekultivációs beruházás megkezdődött, jelenleg az ún. régi hulladéklerakón folyik a munka. A 
tervezett befejezés 2014. decembere. 
  
V. Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Terv 
A Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv legutóbbi felülvizsgálata 2011. évben 
történt meg. A következő, 2011-2016 közötti időszakra vonatkozó Program és Terv elkészült. A 
Környezetvédelmi Program 2011-ben elfogadásra került, míg a Terv 2012. novemberben került a 
Képviselő-testület elé. Makót és a Kistérséget együttesen kezelő Terv és Program egységes 
megoldásokat, feladatokat dolgozott ki a közép és rövidtávú környezetvédelmi célkitűzések 
meghatározására. 
  
VI. Összefoglalás 
A környezet állapotának javítása szempontjából lényeges fejlesztések, beruházások 2014. évben is 
folytatódtak. A tisztítótelep kapacitás bővítése, valamint Makó és a környező települések 
(Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák és Maroslele) csatornázása, az ivóvíz rekonstrukció, 
a hulladéklerakók rekultiválása, utak és járdák felújítása hozzájárulnak a térség környezeti állapotának 
javulásához. 
  
Az önkormányzat továbbra is elkötelezett a környezet megóvása, az esetlegesen okozott károk 
helyreállítása, Makó város egészséges, környezettudatos, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó 
életének megtartása, fejlesztése érdekében. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
  
Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását. 
  

Makó,  2014. november 10. Dr. Bánfi Margit
jegyző
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Mellékletek 
 

 
 
 
  
1. számú melléklet 
  
Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján) 
  

 
  
Péczeli György az ariditási index (Az ariditás a csapadék mennyiségének, és az elpárolgásnak az 
aránya, minél magasabb, annál több a párolgás) és a vegetációs időszak figyelembevételével – 16 
éghajlati körzetet különített el, melyekből hazánk területén 12 figyelhető meg. E felosztás alapján 
elmondható, hogy hazánk legnagyobb részén (az Alföld túlnyomó részén és a Kisalföldön) a 
mérsékelten meleg - száraz klímatartomány található. A Körös-Maros-köze, valamint a Duna alsó 
szakaszának térsége a meleg - száraz tartományba esik.  
  
A napsütéses órák száma 2012-ben 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1980-2009 időszakban  

 
  
  
2013. évi középhőmérséklet (részeredmény), (°C) 
  

 
  
  
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1980-2009-es időszakban, rácsponti 
trendbecslés alapján  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 30 °C fölötti hőmérsékletű napok száma 2013-ban 
  

 
  
A nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása az 1960-2009 időszakban 
rácsponti trendbecslés alapján  
  

 
  
  
A 2013. évi csapadékösszeg (részállapot) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




