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Tisztelt Elnök úr! 
 
A fenti számú megkeresésében foglaltakra hivatkozva az alábbi tájékoztatást adom: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata közigazgatási területén jelenleg még nem működik 

közműves szennyvízelvezetés, viszont a vonatkozó Kormányrendelet értelmében annak 
megvalósítására kötelezett és a megnyert pályázat értelmében jogosított is a település 
önkormányzata. 
Fontosnak ítélem fentiekhez hozzáfűzni, hogy noha jelenleg még a közműves szennyvízberuházás 
kivitelezése közbeszerzésének fázisáig nem jutott el önkormányzatunk (rajtunk kívül álló okok 
miatt), viszont a település lakosságának ivóvíz szolgáltatással való ellátása biztosítására az Alföldvíz Zrt-vel 
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés értelmében, az üzemeltető jogot formál a közműves szennyvíz elvezetés 
szolgáltatás biztosításán túl,  (megegyezés szerint) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szippantásos módszerrel való begyűjtésére és elszállítására is. Az Alföldvíz Zrt-ben önkormányzatunk 
részvényes, tulajdonjogot gyakorol, így a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása vélhetően nem szokványos módon megy majd végbe. 
 

2.) Az    illetékes   szakhatóság   (az  érintett  jegyző  nyilatkozatát  alapul-véve)  településünkre    
vonatkozóan  Szeged Megyei Jogú  Város tulajdonában lévő befogadó helyre adott engedélyt a településen 
keletkezett háztartási szennyvíz beszállítására (szippantásos módszert alkalmazva).  
a)   A vonatkozó jogszabály hatályba lépése előtt és azóta is folyamatosan a Szeged Megyei 

Településtisztasági Kft (Szeged, Városgazda sor 1. sz. alatti) szakvállalkozásként végzi a szippantott 
háztartási szennyvíz összegyűjtését, szállítását és leürítését  a számára engedélyezett ürítési helyre.  

 A szolgáltató önkormányzati rendeletbe való rögzítésére még nem került sor, a 3. és 4. 
pontban írt körülmények Képviselő-testület általi mérlegelése miatt. 

b)    A  szolgáltatás  nyújtása   a  fent  nevesített  szolgáltató  által,  az  érintett  lakosok  egyedi 
megrendelése alapján folyamatosan, zavartalanul történik.  A szolgáltatás évek óta, szerződés nélkül fennáll. 

c)       Az 1.) pontban írtakat figyelembe véve, a  sajátságos helyzet miatt, várakozó állásponton van 
a Képviselő-testület, mivel olyan támogatási szerződés aláírására kényszerült a közművel 
begyűjtött háztartási szennyvíz tisztító-műve gazdaságos üzemeltetése biztosítása okán, hogy a településen 
keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kizárólag a 
települési tisztító-műbe való szállításával oldandó meg, így a beruházás várható 



megvalósítása 2015. május 31. napjáig kellene jogszerű és  pénzügyileg megfelelő megoldást 
találni úgy, hogy az a település lakossága számára megfizethető szolgáltatásként jelenjen meg.  

  
3.)  A  település  állandó  lakosainak  (2013. január 1. adat szerinti) 2.888 főből állók  számára kivetítve, 

egy lakos napi ivóvíz szükségletét alapul véve, az alábbi adatok állnak rendelkezésünkre: 1 főre 
naponta 80 liter ivóvíz fogyasztás mérhető a jelenlegi szolgáltató által nyújtott adatokból levezetve, 
amely naponta a település összlakossága ivóvíz fogyasztását tekintve, átlagosan kb. 261.2 m3 
szennyvizet keletkeztet.  
A településen 
-  az ivóvíz szolgáltatásba                db lakóingatlan  bekötésére van érvényes közszolgáltatási 
szerződés, melyből                                  db lakóingatlan lakatlan, ivóvizet nem használ (az ingatlan 
tulajdonosa elhalt, elköltözött, az ingatlan állaga oly mértékben leromlott, hogy bontásra érett, 
stb.), 
- az ivóvíz szolgáltatásba bekötött lakóingatlanok közül 
 -  belterületi ingatlanok száma:                              db, 
 -           külterületi ingatlanok száma:                           db, amely megegyezik a szippantásra ítélt 
lakóingatlanok körével, mivel a közművel begyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó 
pályázati kiírás csak belterületi ingatlanokra volt érvényesíthető, ezért nincs mód a KEOP pályázat 
keretében a külterületen élő lakosság igényeinek, esélyegyenlőségi jogainak figyelembe-vételére, 
mivel a közműre való rácsatlakozási lehetőségük a gerincvezeték kiépítése hiányában kizárt. 

 
4.) A beruházásra irányadó támogatási szerződésben rögzített szennyvízcsatorna beruházás üzembe 

helyezésének várható időpontja: legkésőbb 2015. május 31. napja.          
 

Tisztelt Elnök úr! 
 

Kérem támogatását az egyszerűnek nem ítélhető helyzet megoldásában, pl. vonatkozó jogszabály 
alkotásának, meglévő jogszabály kiegészítésének, vagy módosításának kezdeményezésével, a 
külterületen élő lakosság szennyvíz beruházásban való részvétele  jogos igényének érvényesítésében. 
Ezt nem csak az Alaptörvényben garantált jogok biztosítása jogán, hanem a szippantásért fizetett és jövőben 
fizetendő szolgáltatási díjak nagyságrendje miatt kérem, mivel annak összegét a településen élők  többségének 
szociális, anyagi helyzete, az idős korúak (nem aktív korúak) magas aránya,  a mezőgazdasági munkába 
belerokkant, beteg és elszegényedett emberek sokasága nem képes kigazdálkodni, továbbá a 
munkanélküliek számára juttatott foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegéből, vagy a 
közfoglalkoztatásban való részvétel után járó bérből, nem tud megfizetni a szolgáltatás igénybevételére 
kötelezett, de a jelenleg még  munkavállalóként magasabb összegű jövedelemmel rendelkező fogyasztó 
sem. Az előzetes hatásvizsgálatok számításai szerint kb. egy háztartás havi szippantási költsége, a 
Szegedi ürítési helyre, és árral számolva, a fenti ivóvíz fogyasztási alapadatokat véve alapul, elérheti, 
vagy meg is haladhatja a havi 30.000.- Ft-ot, ami úgy a fogyasztó, mint a jogalkotásra kötelezett 
Képviselő-testület számára vállalhatatlan.  
A település környezetének védelme, a hatályos vonatkozó jogszabályok érvényre-juttatása érdekében,   
a jelenlegi helyzetre a település teljes közigazgatási területének közművel begyűjtött szennyvízcsatorna beruházással 
való lefedettségének biztosítása jelentene tartós, végleges  megoldást.  
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és lehetőségeihez mérten tett, megtisztelő  támogatását előre 
is köszönöm! 
 
C s a n y t e l e k, 2013. szeptember 03. 
       Tisztelettel: 
 
                  Forgó Henrik polgármester 


