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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. szeptember 14-i ülésére 

 
Tárgy:  „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
             címő pályázattal kapcsolatos döntések 
 
Ikt.sz: I/9540/18/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Augusztusi képviselı-testületi ülésünkön döntöttünk a Dél-Alföldi Operatív Program 
keretében megjelent DAOP-5.2.1/A-11. azonosító számú „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiíráson való indulásról, valamint a 
pályázatíró és a tervezı kiválasztásáról.  
A tervezıvel történt konzultáció során az augusztusban már jelzett várhatóan 223.000.000 Ft-
os pályázati összegbıl kerül megtervezésre a fejlesztés. Ebbıl az összegbıl kb 190.000.000 Ft 
fordítható a megvalósításra, a többi összeg egyéb költség (megvalósíthatósági tanulmány, 
tervezés, közbeszerzés, szolgáltatási költségek, mint a mőszaki ellenıri, jogi szolgáltatás 
igénybevételének, nyilvánosság biztosításának, könyvvizsgálatnak költségei, stb.). Ebbıl az 
összegbıl a legfontosabb és legtöbb ingatlant érintı problémákat helyezzük elıre a tervezés 
során. Elsıként kicserélésre kerül a Kossuth Lajos és a Szent Lajos utca zárt csapadékvíz-
elvezetı csatornái, mivel az utóbbi csapadékos években bebizonyosodott, hogy a 40 évvel 
ezelıtt épült rendszer már nem képes az azóta megnövekedett csapadékvizet (szomszédos 
utcák késıbb kiépült bevezetésit) elvezetni. Az új csövek nagyobb átmérıjőek, kisebb 
súrlódásúak és korszerő anyagúak lennének. Másik fı probléma a Posta-tó jelenlegi 
mőködése. A záportározó kapacitásának növelését a tó szélesítésével és kotrásával oldanánk 
meg, vizét pedig egy új nyomott vezeték kiépítésével vezetnénk el az Alpár-Nyárlırinci 
csatornába. Fentieken túl tervezzük a Táncsics utcai zárt csapadékvíz-elvezetı rendszer 
cseréjét a Kossuth Lajos utcaival megegyezı módon. Amennyiben ezek a fejlesztések nem 
emésztik fel a nagyjából 100.000.000 Ft-os építési és átalakítási költséget, akkor a Prímás 
utca, a Nyíri utca egy szakaszának, az Németh László utca egy szakaszának, Petıfi Sándor 
utca egy szakaszának, valamint az Arany János utca Ceglédi út felıli végének megoldatlan 
csapadékvíz-elvezetései is megoldásra kerülnek, ha a tervezıi költségbecslések alapján 
beleférnek a fenti összegbe.  
A pályázat benyújtásához elıbb szükséges az önrész forrásának megnevezése és annak 
Képviselı-testület általi elfogadása. 
A benyújtáshoz szükséges tervdokumentációk (4.000.000 Ft), a megvalósíthatósági 
tanulmány (1.500.000 Ft), valamint a pályázat (125.000 Ft) elkészítése, melyek együttesen 
4.875.000 Ft költséget jelentenek még a 2011-es évben. Nyertes pályázat esetén a 
megvalósíthatósági tanulmány és a tervdokumentációk költségei elszámolhatók, azokat a 
pályázat megvalósítása során visszakapjuk. A következı évben a pályázatírás sikerdíja 
(7.500.000 Ft), valamint a projekt 10 %-os önereje (20.000.000 Ft) a már 2011-ben kifizetett, 
de elszámolható költségekkel csökkentett összege jelenik meg költségként. 
 
 

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



Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi  
rendszerek fejlesztése”címő pályázattal  
kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Helyi és térségi jelentıségő 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú pályázat 
benyújtásához szükséges önerıt, maximum 5.724.000 Ft-ot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 
24.) önkormányzati rendelete 4. melléklet „céltartalék részletezése” táblázat 4. sora 
terhére biztosítja. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósításához 2012-ben esedékes költségeket, 25.000.000 Ft 
összegben a 2012. évi költségvetésében betervezi. 

  
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
        Lajosmizse, 2011. szeptember 7.                                                                                
           

Basky András  s.k. 
                                                                                                polgármester 
 


