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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. augusztus 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázat benyújtása „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
             címő pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz: I/9540/2/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Dél-Alföldi Operatív Program keretében megjelent a DAOP-5.2.1/A-11. azonosító 
számú „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiírás. 

A pályázat alapvetı célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti 
állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A 
települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén 
cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a 
belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetı rendszerek rendezése és 
a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 2011-2013. évben 1,311 
milliárd  forint. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott pályázatok 
várható száma 7 db. 

Jelen konstrukció kizárólag a vízkárokkal (ár- bel- és csapadékvíz elöntéssel) sújtott 
települések belterületének védelmét szolgáló, az alábbi pontban – a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve - felsorolt bel- és külterületi mővek rekonstrukcióját és fejlesztését önállóan 
támogatható tevékenységként támogatja: 
 
1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezetı-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 
 
- Belterületet védı övárok-rendszer, szőrımezık és egyéb, a belterület védelme 
szempontjából indokolt, a vízelvezetı rendszer részét képezı mőtárgyak, átemelık felújítása, 
kiépítése. 
- Elválasztott rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen 
belül: nyílt csapadékvíz elvezetı rendszer, illetve belvíz elvezetı hálózat építése 
mederkialakítással, helyreállítással, a mőtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, 
valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezetı rendszer építése. 
 
2. Belterületet veszélyeztetı vízfolyások lokális vízkárelhárítási fejlesztései 
(belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületrıl elvezetett 
csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezetı csatornák) 
 
- Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia vagy töltésépítés 
illetve töltésmagasítás; hullámtérbıvítés, vízkormányzó-, keresztezı, be- és leeresztı 
mőtárgyak, hordalékfogó mőtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés. 
- Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezetı vízfolyások és fımővi csatornák, azok 
depóniái, mőtárgyak, átemelı-telepek felújítása, korszerősítése, méretezés és állapot miatti 
átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása. 
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- Nem önkormányzati tulajdonban lévı belterületet veszélyeztetı vízfolyásokon a pályázó 
önkormányzat által megvalósítható felújítás és/vagy fejlesztési munkák. 
 
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 
 
A kiírás keretében önállóan nem, csak a fentebb felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek: 

- Elıkészítési tevékenységek (kötelezıen elıírt elızetes tanulmányok, engedélyezési, 
mőszaki, tender és kiviteli tervek készítése). 

- Projektmenedzsment szervezet mőködése (belsı, külsı illetve vegyes struktúrában). 
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül 

szükséges és indokolt beruházások megvalósítása. 
- Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során 

sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkolófelület eredetivel azonos minıségi 
és mennyiségi paraméterekkel történı helyreállítása. Teljes forgalmi sáv felújítása 
kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nzrt. által kiadott, a projekt által érintett 
útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges. 

- A vizek mennyiségi- és minıségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring 
rendszerek kiépítése, korszerősítése. 

- Szennyezı források kizárása (szőrımezık és hordalékfogók létesítése) 
 
Önállóan nem támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek 
 
A kiírás keretében önállóan nem, csak a fentebb felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 
- Projektszintő könyvvizsgálat. 

 
Az elszámolható költségek esetében az alábbi belsı korlátok kerülnek érvényesítésre: 
 

Költségtípus A projekt 
elszámolható 

költségei 
arányában 
számított 

maximális %-
os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték 

1. Projekt-elıkészítés költsége összesen 8 % - 
Megvalósíthatósági 
tanulmány készítés 

költsége 

2 % maximum 
1,5 millió Ft 

Tervezés (környezeti 
hatástanulmány, elızetes 

környezetvédelmi 
vizsgálati dokumentáció, 

engedélyes és kiviteli 
tervek költségei stb.) 

5 % - 

Projekt elıkészítési költségek 
közül: 

Közbeszerzés költsége 2 % maximum 5 
millió Ft 

I.  Elıkészítési 
költségek 

2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő 
jog megszerzése 

Alapesetben 10 
% 

Kizárólag 
tározó-építéshez 

kapcsolódva, 

- 
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indokolt és 
alátámasztott 
esetben 20 % 

1. Projekt menedzsment költségek 2 % maximum 4 
millió Ft 

Építési mőszaki 
ellenır költsége 

2 % maximum 6 
millió Ft 

Jogi szolgáltatások 
igénybevételének 

költsége 

0,5 % - 

Nyilvánosság 
biztosításának 

költsége 

0,5 % maximum 1 
millió Ft 

2. A projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerülı 
szolgáltatások költsége 

Könyvvizsgálat 
költsége 

0,5 % - 

A fejlesztés 
megvalósítása 
következtében 

minıségi 
paramétereiben 
megromlott, a 
fejlesztés által 

közvetlenül érintett 
közúthálózati 

sávnak az eredetivel 
azonos minıségben 

történı 
helyreállításának 

költségei 

8 % - 

A támogatásból 
létrehozandó 
létesítmények 

megközelítéséhez 
elengedhetetlenül 

szükséges és 
indokolt 

beruházások 
költségei 

5 % - 

Komplex terület 
elıkészítés 
költségei 

10 % - 

Keresztezı közmő 
kiváltások költségei 

10 % - 

3. Építés és átalakítás költségei 

Töltéskorona 
burkolat építése 

kızúzalékos 
kivitelben 

8 % - 

II.  Megvalósítási 
költségek 

Eszközbeszerzés költségei 5 % - 
 
A támogatás formája pályázó mőködési támogatásának nem minısülı visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás, azaz vissza nem térítendı támogatás. 
Az igényelhetı támogatás mértéke az elszámolható költségek 90%-a. Az önerı mértéke 
települési önkormányzatok esetén 10 %. A támogatás összege minimum 10 millió forint, 
maximum 350 millió forint. Sikeres pályázat esetén az igénybe vehetı maximális elıleg 
mértéke a megítélt támogatás 25 %-a. A pályázat benyújtásának határideje 2011. június 30-tól 
2011. október 03-ig. 
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A pályázat keretösszege és a várható nyertes pályázatok alapján egy átlagos összegő 
pályázatot nyújtanánk be, melybıl a legszükségesebb bel- és csapadékvizes területeken lévı 
problémákat oldanánk meg. A projekt becsült összes elszámolható költsége 223.000.000 Ft 
lenne, melyhez hozzájönnek az el nem számolható költségek (pályázatírás, sikerdíj, stb.).  
 
Ebbıl az összegbıl a Posta-tó, mint vízgyőjtı terület bıvítése valósulna meg, valamint egy új 
nyomott vezeték lenne kiépítve az Alpár-Nyárlırinci csatornához, bıvítésre kerülne a Kossuth 
Lajos és Szent Lajos utcán lévı felszín alatti csapadékvíz-elvezetı csatorna kapacitása kb 1,5 
km-es szakaszon, valamint néhány kisebb problémát (pl. szivattyúcserék, mély fekvéső 
területek csapadékvíz elvezetésének megoldása) oldanánk meg. Elızetes információink 
szerint a fenti összegbıl ezek a fejlesztések férnek bele a projektbe. Amennyiben a tervezés és 
a költségszámítások során további fejlesztésekre nyílik lehetıség a projekten belül, minden 
további probléma megoldását kezelni fogjuk. 
 
A pályázat megírására és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bekért árajánlatokat 
az elıterjesztés 1. mellékletében olvashatják, míg a tervezési feladatokra vonatkozó 
árajánlatok az elıterjesztés 2. mellékletét képezik. A tervezési dokumentációk közül csak az 
engedélyes tervdokumentációkat kell elkészíteni a pályázat benyújtásáig, a tendertervet és a 
kiviteli tervet csak pozitív elbírálás esetén készíttetnénk el.  
  

 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
    /2011. (……) ÖH 
Pályázat benyújtása  
„Helyi és térségi jelentıségő  
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
címő pályázati kiírásra 
 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső DAOP-
5.2.1/A-11. kódszámú pályázat benyújtására. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy megkösse a szerzıdést a pályázat elkészítésére és a megvalósíthatósági tanulmány a 
HBF Hungaricum Kft.-vel. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy megkösse a szerzıdést a tervezési feladatok ellátására a Keviterv Akva Kft-vel.  
 

 
 
Határid ı: 2011. augusztus 25. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
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                                                                                          Basky András  s.k. 
                                                                                               polgármester 

Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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