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Némethy Tímea igazgatónő részére! 
 
S z e g e d 
Felső-Tisza part 17. 
 

Tisztelt Igazgatónő! 
 

A fenti számra és tárgyra hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom: 
 
Csanytelek község közigazgatási területéről a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére irányadó 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1. napjával való  hatályba lépése előtt 
és azóta is folyamatosan a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft (Szeged, Városgazda sor 1.sz.) végezte és 
végzi a szippantott háztartási szennyvíz összegyűjtését, szállítását és leürítését a számára engedélyezett ürítési 
helyre. 
A szippantás módszerével begyűjtött háztartási szennyvíz településünkről a befogadási helyre való 
szállítása egyedi megrendelés alapján történt és történik a fenti megjelölt Szolgáltató által. 
A településünk állandó lakosainak számából (2.888 fő) kiindulva, 1 főre vetítve 80 literre tehető a napi 
ivóvíz fogyasztás mennyisége, amely kb. 261,5 m3 szennyvizet keletkeztet napi átlagban.  
 
Csatoltan megküldöm az általam megkeresett települési önkormányzatok jegyzői által kiadott befogadói 
nyilatkozatok fénymásolatát, melyből egyetlen település Szeged városa  rendelkezik olyan kapacitással, amely 
képes Csanytelek településen keletkezett háztartási szennyvíz befogadására. 
 
Ön előtt, mint vízjogi létesítési engedélyt kiadó hatóság előtt ismert, hogy Csanytelek Község 
Önkormányzata a KEOP pályázat keretében a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése  
érdekében megvalósítandó beruházás során a településen belül szennyvíz tisztító művet alakít ki, olyan 
paraméterekkel, amely (a közművel és nem közművel való begyűjtést tekintve) az egész település háztartási 
szennyvize befogadására alkalmas.   A kivitelezés várható megvalósítása 2014. évvégére, de legkésőbb 2015. 
I. félévére tehető. 
Lehetséges alternatíva:  meghívásos, feltételhez kötött, - az eljáró hatóság által kijelölt befogadó ürítési hely 
ismeretében - közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás kibocsátása után, a pályázati eljáráson sikeres 
pályázóval való közszolgáltatási szerződés kötése, a közszolgáltatás megszervezésének hatályos vonatkozó  
jogszabályokban foglaltak szerinti végrehajtása, a fent megjelölt beruházás megvalósításáig. 
 

  



A Csanytelek településen keletkező, a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadói 
nyilatkozatot adott  Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által írt feltételek teljesítése 
vállalásával a Szegedi Vízmű Zrt. kijelölését  kezdeményezem. 
 
A fentiek figyelembevétele után kérem Csanytelek község közigazgatási területén közszolgáltatás 
keretében összegyűjtött háztartási szennyvíz átadása helyének kijelölését, és ezen döntéséről értesítése 
megküldését. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. április 22. 
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