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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011. június 23-i ülésen került megtárgyalásra a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” megnevezésű pályázattal kapcsolatos előterjesztés. Az 
akkor jóváhagyott határozat szerint az önkormányzat egy bruttó 130 MFt-os összköltségű beruházás 
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását határozta el (133/2011. (VI.23.) Kt. határozat – 1. 
számú melléklet). A pályázat keretében az alábbi 4 helyszínen valósulna meg a csapadékvíz 
elvezető rendszer fejlesztése, illetőleg az élővízfolyások mederrendezése: 

1. Komló-Kisbattyán településrész (2. sz. melléklet): A projekt során a fő utcában található 
kétoldali nyílt árok, valamint a befogadóig vezető külterületi földárok felújítása történik 
meg. Az elkészült tervek alapján kidolgozott költségvetés szerint a megvalósítás költsége: 
bruttó 34.228.350,- Ft. 

2. Attila és Esze Tamás utcák csapadékvíz elvezetése (3. sz. melléklet): A beruházás kapcsán 
az Attila utcából jelenleg magántelekre lefolyó csapadékcsatorna kerülne kiváltásra oly 
módon, hogy a területen összegyűjtött vizek közterületen, rendezett módon volnának 
levezetve a Berekvölgyi-vízfolyásig. Ezen kívül az Esze Tamás utcában is kiépülne egy 
talajvízszivárgóval kombinált csapadékvíz elvezető csatorna, amely összegyűjtené mind a 
talajban szivárgó, mind a felszíni – és távlatban a kiszélesítésre kerülő Esze Tamás utcai 
közúton összegyűlő – vizeket. A fejlesztés még magában foglalja az Attila utcában a déli 
oldalon, a 24-46. számú lakóházak előtt egy új nyílt árok építését, mivel ezen a részen 
jelenleg nincs csapadékvíz elvezető rendszer. Az építendő árok nyomvonalán szükséges 
továbbá a meglévő és rossz állapotú ivóvízvezeték kiváltása is annak érdekében, hogy a 
megépülő csapadékvíz elvezető árkot ne kelljen esetleges csőtörések miatt felbontani. A 
pályázatban szerepeltethetőek indokolt közműkiváltások is, ezért a pályázat sikeressége 
esetén az ivóvízvezeték kiváltása is 95%-os támogatottságban részesül. A megvalósítás 
teljes költsége: bruttó 46.757.140,- Ft, amelyből a csapadékvíz elvezető rendszer 
fejlesztésének költsége 37.740.067,- Ft, míg az ivóvízvezeték kiváltásának költsége bruttó 
9.017.073,- Ft. 

3. Mecsekfalui-vízfolyás mederrendezése (4/I és 4/II. sz. mellékletek): A szakemberek 
felmérték a vízfolyás belterületi szakaszát a Vadvirág vendéglőtől Mecsekfalu külterületi 
határáig. A felmérés alapján a vízfolyás két szakaszának mederrendezését javasolták a 
pályázatban szerepeltetni: 

  I. A Vadvirág vendéglőtől a Sikondai útig terjedő szakasz (810 m hosszúságban) 
II. A Mecsekfalu közúti hídtól a Mecsekfalu 42-44. számú lakóházaknál található 
hídig terjedő szakasz (286 m hosszúságban) 

Mindkét szakaszon a meglévő meder felújítása, illetve szükség szerinti korrekciója történne 
meg annak érdekében, hogy a vízfolyás megfelelő biztonsággal tudja elvezetni csapadékos 
időjárás esetén is a vizeket. A fejlesztés költsége a két szakaszra vonatkozóan összesen 
bruttó 46.003.029,- Ft. 

4. Kaszánya-patak mederkorrekciója (5. sz. melléklet): A felmérések alapján az Anna-aknai 
nyílt szakaszon a patak legkritikusabb része az Engel Adolf u. 45-53. számú lakóházaknál 
lévő kb. 120 m-es rész. Itt szűk keresztmetszetben, lakóházak közvetlen közelében folyik a 
patak. Ezen a szakaszon a lakóházak védelme érdekében a tavalyi esőzések során 
homokzsákos védekezésre volt szükség. Ezen a kritikus szakaszon csak a meder 
áthelyezésével lehet biztonságos mederkeresztmetszetet kialakítani, ezért ezt szerepeltetjük 
a pályázatban. A megvalósítás költsége bruttó 20.010.035,- Ft. 

A fenti építési költségeket, illetve a projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségeket 
figyelembevéve a pályázat összeállításával megbízott cég elkészítette a beruházás teljes 
költségvetését tartalmazó táblázatot (6. sz. melléklet). A kimutatásból megállapítható, hogy a 
jelenlegi költség magasabb, mint az előzőekben tervezett összköltség. Az eltérés abból adódik, hogy 
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a június 23-i tárgyalás során előzetes költségbecslések álltak rendelkezésünkre, illetve abban az 
időszakban a vízfolyások felmérése még folyamatban volt. Mostanra elkészültek a megvalósításhoz 
kapcsolódó engedélyezési tervek, illetve a tételes költségvetések, amelyek alapján kialakult a 
projekt végleges költsége. Tekintettel arra, hogy pályázati konstrukció igen kedvező támogatási 
intenzitású, illetve a projektben a valóban sürgetően megvalósításra szoruló fejlesztések 
szerepelnek, ezért javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a pályázatnak a 
jelenlegi feltételekkel történő benyújtását. 

 

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 benyújtásával kapcsolatos 
előterjesztést, és az ezzel kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozatának 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. A képviselő-testület a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” című komponenshez kapcsolódó 
pályázat benyújtását határozza el. 
 
A pályázatban szereplő beruházás teljes költségét bruttó 165.572.304,- Ft-ban határozza 
meg, melyhez 5 % mértékű, azaz 8.278.615,- Ft önerőt biztosít az alábbiak szerint: 

- 4.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő 
„támfal, vízelvezetés havaria” megnevezésű előirányzat terhére 

- 4.278.615,- Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő 
„városi általános fejlesztési tartalék” megnevezésű előirányzat terhére 

 
Amennyiben az OTP Bank Nyrt. jóváhagyja a pályázat előkészítésének és önerejének 
kötvénybevétel terhére történő biztosítását, úgy a jelen határozati pontban szereplő önerő 
fedezetéül szolgáló előirányzatok (tartalékok) visszapótlására egyező összegben sort kell 
keríteni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
aláírására, illetve a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásról a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2011. október 19. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. június 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2011. (VI.23.) Kt. határozata a 

 
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 
 
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 benyújtásával kapcsolatos 
előterjesztést, és az ezzel kapcsolatos 103/2011.(V.26.) számú határozatát visszavonja. 
 

1. A képviselő-testület a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” című komponenshez kapcsolódó 
pályázat benyújtását határozza el. 
 
A pályázatban szereplő beruházás teljes költségét bruttó 130 MFt-ban határozza meg, 
melyhez 5 % mértékű, azaz 6,5 MFt önerőt biztosít az alábbiak szerint: 

- 4 MFt-ot 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” megnevezésű előirányzat terhére, 

- 2,5 MFt-ot 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő „városi 
általános fejlesztési tartalék” megnevezésű előirányzat terhére. 

 
Amennyiben az OTP Bank Nyrt. jóváhagyja a pályázat előkészítésének és önerejének 
kötvénybevétel terhére történő biztosítását, úgy a jelen határozati pontban szereplő önerő 
fedezetéül szolgáló előirányzatok (tartalékok) visszapótlására egyező összegben sort kell 
keríteni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
aláírására, illetve a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásról a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
2. A képviselő-testület az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési, 

előkészítési munkák megrendelését jóváhagyja. A szükséges forrást az 1. pontban 
megnevezett előirányzatok terhére biztosítja. 
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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 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



2. sz. melléklet 



3. sz. melléklet 



4/I. sz. melléklet 



4/II. sz. melléklet 



5. sz. melléklet 



6. sz. melléklet 
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE 
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