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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előzetes információk szerint rövidesen – akár már május hónap folyamán – meghirdetésre 
kerül az Új Széchenyi Terv keretén belül a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat (DDOP-5.1.5.). A pályázat keretében többek 
között az alábbi fejlesztések megvalósítására lehet támogatást igényelni: 

1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 
Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, 
ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése 
mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával 
együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető 
rendszer építése. 

2. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkárelhárítási fejlesztései 
Belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett 
csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák esetében: 
mederkotrás, töltésépítés, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, 
mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés 

 
A város csapadékvíz elvezető hálózatán – beleértve a természetes vízfolyásokat, illetve az 
épített csapadékvíz elvezetést – az elmúlt két évtizedben a legszükségesebb fenntartási 
munkákat és a vis maior támogatással megvalósított helyreállításokat leszámítva nem történt 
nagyobb fejlesztés, beruházás. Az elmúlt évek szélsőségesen csapadékos időszakai azonban 
„megmutatták”, hogy a városban melyek azok a területek, ahol – sajnos visszatérő jelleggel – 
problémákat, károkat okoz a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék. Mivel az 
önkormányzat jelentősebb pénzügyi forrásokat nem tud biztosítani a csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztésére, ezért a szóban forgó pályázat kiváló lehetőség arra, hogy magas 
támogatási intenzitással (95 % !) megvalósíthatóak legyenek a csapadékvíz elvezető 
rendszerrel kapcsolatos fejlesztések. 
 
Figyelembevéve a pályázat keretében támogatható tevékenységeket, illetve a városban 
tapasztalt csapadékvíz elvezetési problémákat, javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy 
az önkormányzat az alábbi fejlesztéseket szerepeltesse a pályázatban: 

1. Kaszánya-patak: Kossuth L. utcai zárt befogadótól az Anna akna belterületi határig 
terjedő nyílt szakasz.  
A város helyi vízkár-elhárítási tervében a jelzett szakasz a fokozottan veszélyeztetett 
területek közé tartozik. A 2010. május-júniusi esőzések során egyes részeken 
homokzsákos védekezésre volt szükség. A pályázatban mederkotrást, mederrendezést 
szerepeltetnénk, amelynek az eredményeként a hirtelen összegyűlő nagy mennyiségű 
csapadékot is biztonságosan tudná a patak levezetni. 

2. Mecsekfalui-vízfolyás: A Mikszáth K. utca alatti zárt rendszerből való kilépéstől a 
Mecsekfalu belterület határáig terjedő nyílt szakasz. 
A vízfolyás kökönyösi része fogadja a Mikszáth Kálmán, a Nagy László, valamint a 
Gorkij utcák egy részének a csapadékvizét. A nyílt szakasz első része jelenleg 
magántulajdonú ingatlanon halad keresztül, a mederszelvény a sikondai útig 
rendezetlen. A vízfolyás Körtvélyes alatt húzódó szakasza a Mecsekfalu közúti hídig 
viszonylag rendezett, kisebb beavatkozásokra van csak szükség. A Mecsekfalu közúti 
hídtól a belterületi határig viszont komolyabb mederrendezési munkák szükségesek, 
mivel néhány évvel ezelőtt elöntés volt ezen a szakaszon. 
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3. Attila és Esze Tamás utcák csapadékvíz elvezetése 
A képviselő-testület a 132/2010. (IX.23.) számú határozattal döntött a szóban forgó 
terület csapadékvíz elvezetési tanulmánytervének az elkészítéséről. A tanulmányterv 
elkészült és többféle műszaki javaslatot tartalmaz, amelyek közül a költségben 
legkedvezőbb, komplex megoldás megvalósítása is 40-50 MFt közötti. A pályázat 
lehetőséget adhat ennek a problémának a rendezésére is. 

4. Kisbattyán belterületen a csapadékvíz elvezetés felújítása 
A településrész belterületén, a Fő utcában a kétoldali meglévő árok igen rossz 
állapotban van, helyenként az árokszelvény eltűnt, így megfelelő csapadékvíz 
elvezetésre alkalmatlan. A tavalyi évben megvalósított közútfelújítás során az 
útburkolat csapadékvize is a bal oldali árokba került bevezetésre, ezért a biztonságos 
elvezetés megoldása szükséges. További probléma a településrészen az autóbusz 
fordulónál az erdőből lefolyó csapadékvíz elvezetése, ami főként hirtelen intenzív 
esőnél jelent problémát. A tervező feladata lesz megvizsgálni, hogy milyen műszaki 
megoldás(ok) szerepeltethető(k) a pályázatban. 

 
A pályázat benyújtását megelőzően szükség van a megfelelő tervek, tanulmányok 
elkészítésére. A pályázatban szerepeltetni kívánt fejlesztésekhez egyrészt mindenképpen meg 
kell kérni a vízjogi létesítési engedélyeket. Az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozóan 
folyamatban van a szóba jöhető tervezők megkeresése, illetve a helyi Beszerzési Szabályzat 
előírásai alapján a tervezőktől árajánlatokat fogunk bekérni. Jelenleg folyik annak a felmérése 
is, hogy a kapcsolódó jogszabályok alapján a két természetes vízfolyás esetében a vízjogi 
engedélyezésen kívül milyen további előzetes tanulmányokra van szükség, és ezeket milyen 
szakemberek jogosultak elkészíteni. A szakemberek ismeretében tőlük is árajánlatokat fogunk 
bekérni. Előzetes becslések szerint az előzőekben leírt engedélyezési tervek, valamint előzetes 
tanulmányok elkészítésének az összköltsége kb. 4-5 MFt körül alakul. Mindezeken kívül 
felmerülhetnek a tulajdonviszonyok rendezéséhez kapcsolódó költségek is, amelyek pontos 
mértéke még nem ismert. A pályázati felhívás tervezete szerint az előzetes tanulmányok, 
illetve a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésének a költsége a pályázatban elszámolható, 
így sikeres pályázat esetén az előzőekben felsorolt költségelemek is 95 %-ban támogatásra 
kerülnek. Amennyiben a pályázat elkészítése abba a fázisába kerül, hogy a fejlesztések 
költségigénye is ismert lesz, úgy a projekt teljes költségvetéséről, illetve forrásszükségletéről, 
valamint a pályázat benyújtásáról külön előterjesztés keretében tájékoztatni fogjuk a tisztelt 
képviselő-testületet. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás szerint a rendelkezésre álló 4,5 mrd Ft támogatásból 
kb. 50 db pályázat támogatható jó eséllyel, ezért szükséges az előkészítési munkák 
mihamarabbi elkezdése. Amennyiben a tervezők megkeresése még május hónapban 
megtörténhet, ebben az esetben is – figyelembevéve a tervek elkészítésének idejét, valamint a 
hatósági eljárás(ok) átfutási idejét is – a jelenlegi számítások szerint 2011. november hónapra 
lesz a pályázat benyújtható állapotban. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hagyja jóvá a 
pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tervezési munkák megrendelését. 
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Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, Településfejlesztési, 
valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a „Helyi 
és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat 
előkészítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési munkák megrendelését 
jóváhagyja. A megvalósításához szükséges forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének 8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keret” 
előirányzat terhére biztosítja. 
 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a tervek, tanulmányok elkészítésére vonatkozó 
árajánlatokat az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint kérje 
meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 
Komló, 2011. május 18. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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