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A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó,
Apátfalva és Magyarcsanád vonatkozásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás
2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben, mely szerint a munka 2012.
márciusában megkezdődik, hasonlóképp 2012 első hónapjaiban elkezdődik a makói
szennyvíztisztító telep bővítése is. Kiszombor, Földeák és Maroslele esetében az előző
közbeszerzés eredménytelennek bizonyult ugyan, de az új közbeszerzést már
meghirdette a Társulás, a kivitelezésre jelentkező cégek ajánlatait 2012. január 31-ig
várják. Sikeres közbeszerzés és szerződéskötés esetén a kiviteli munkák 2012. második
felében ezeken a településeken is elindulhatnak. Az elmúlt hónapokban tehát közel 8,8
milliárdos összegben kerültek újabb projektelemek megvalósítási szakaszba, jelenleg 425
millió Ft-ot meghaladja a lehívott és befolyt támogatás összege, melyet januárban
további majd 600 milliós lehívás követ.
Mint ismeretes, a több mint 14 milliárd forintos összköltségvetésű térségi
szennyvízberuházás az Európai Unió 82,49%-os támogatásával valósul meg, a hiányzó
részt a beruházást végzőnek önerő formájában kell biztosítania. Az önerő egy részét a
lakosság lakástakarék-pénztári befizetéseinek gerincvezetékre eső része adja. Ennek
meghatározásakor a társult önkormányzatok szem előtt tartották, hogy a lakosságot
terhelő befizetések a feltétlenül szükséges mértéket ne haladják meg, ezért az önerő
fennmaradó részét, 1,7 milliárd forintot már a pályázat benyújtásakor is hitelből
tervezték finanszírozni. Ennek a hiteligénynek az összege a gondos előkészítésnek, a
lakástakarék-pénztári befizetések eredetileg reméltnél kedvezőbb alakulásának, továbbá
az előző kormány által megítélt EU Önerő Alap támogatásnak köszönhetően a tervezett
1,7 milliárdos szintről mostanra 560 millió Ft-ra csökkent. Mint kiderült azonban, a jelen
piaci környezetben még egy ekkora összegű hitel felvétele sem egyszerű feladat. Amikor
a társult önkormányzatok úgy látták, hogy a hitelezés országos leállása gondot okozhat a
szennyvízberuházás finanszírozásában, a térség országgyűlési képviselőjén keresztül a
kormányhoz fordultak, amely a beadott települési kérelmekre támogató döntést hozott és
469 millió Ft-os pénzügyi támogatásban részesíti a Társulás önkormányzatait a projekt
megvalósításához. A Kormány ezzel a döntésével az üzemeltetés anyagi feltételeit, a
projekt pénzügyi fenntarthatóságát javítja jelentős mértékben azzal, hogy a jövőbeni a
fogyasztók által fizetett díjak nem vagy csak elenyésző mértékben tartalmaznak majd
hitelkamatot.

A beruházással és a munkák ütemezésével kapcsolatban az érdeklődők bővebb
információt a http://szennyviz.mako.hu weboldalon találhatnak, kérdéseikre a
Társulat irodájában személyesen, vagy a 62/20-99-11 ügyfélszolgálati telefonszámon
kaphatnak választ.

