
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 23-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez 

kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15) 
 
Iktatószám: 819/2016.  Melléklet:1 db (helyszínrajz) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba műszaki ügyintéző 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  10. és 12. 
pont 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: --- 
 
 
 
Határozatot kapják: --- 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megjelent a Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések megvalósítására vonatkozó pályázati felhívás 
(kódszáma: TOP-2.1.3-15). A pályázat célja támogatást biztosítani a helyi önkormányzatok 
vagy helyi önkormányzatok társulásai részére az ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további 
környezeti káresemények megelőzése érdekében. A fejlesztések esetében a cél a belterületre 
hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek 
rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros 
hatásaitól. 
 
A pályázati feltételrendszer egyik meghatározó előírása, hogy olyan terület vízrendezésére 
lehet pályázatot benyújtani, ahol igazolható módon történt ár- vagy belvíz általi károkozás (pl. 
vis maior támogatásból sor került védekezési feladatok ellátására vagy szükség volt 
helyreállítási munkák elvégzésére). A pályázat egyik további fontos feltétele, hogy a tervezett 
fejlesztés által védendő épített környezet értéke meg kell, hogy haladja a beruházás összegét. 
 
Az előzőekben felsoroltakat, valamint a pályázati felhívás további feltételeit figyelembe véve 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a Kaszánya-patak Engel 
Adolf utcában található, a 25/a – 45 számú lakóházak közötti kb. 350 fm hosszúságú 
szakaszának a mederrendezésére (1. sz. melléklet) nyújtsa be a pályázatát az alábbi indokok 
miatt. 

- A DDOP-5.1.5 pályázati konstrukció keretében 2013-ban a patak Engel A. u. 45-55. 
számú lakóházaknál lévő szakaszán mederkorrekció készült, annak érdekében, hogy a 
vízfolyás ne közvetlenül a lakóházak közelében haladjon (2010-ben ezen a területen 
homokzsákos védekezésre volt szükség); 

- a felújított szakaszt követően, a 45-25/a számú lakóházaknál a patak nyomvonalában 
több iránytörés található, ahol a kimosódás miatt a meder már nem az eredeti, 
földhivatali térkép szerinti helyén van, hanem a magáningatlanok felé tart; 

- a tervezett felújítás végszelvényénél helyenként a lakóházak a vízfolyástól néhány 
méteres távolságra vannak, egy garázs pedig közvetlenül a medernél található. 

 
A pályázat műszaki tartalmának összeállításába bevont vízügyi szakemberek álláspontja 
szerint a patak ezen szakaszán a kritikus helyeken a jelenlegi földmeder helyett célszerű 
burkolt medret kialakítani – hasonlóan a 2013-as mederkorrekcióhoz – ezáltal egyrészt 
megakadályozható a kimosódás az iránytöréseknél, másrészt gyorsabb a csapadékvíz 
elvezetése a veszélyeztetett területről. 
 
A tervezett beruházás előzetesen becsült költségigénye bruttó 51,5 MFt, melyből az építés 
43,3 MFt, míg a megvalósításhoz szükséges egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, stb.) nagysága 8,2 MFt. A pályázati felhívás szerint a támogatási 
intenzitás 100%, így az önkormányzatnak a jelenlegi feltételek alapján önerőt nem kell 
biztosítania. A támogatási kérelmet legkésőbb 2016. július 29-ig kell benyújtani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a pályázat benyújtását fogadja el.  
 



 
Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Helyi vízkár veszélyeztetettség 
csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15)” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15 számú, „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztések” című pályázati felhívás keretében jóváhagyja a „Helyi 
vízkár veszélyeztetettség csökkentése a Kaszánya-patak Komló belterületi szakaszán” 
című pályázat benyújtását, legfeljebb bruttó 51,5 millió forint összköltséggel.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2.) Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban szükségessé váló előkészítési munkákra 

legfeljebb 1 M Ft összeget biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében 
„Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
K o m l ó, 2016. június 14. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 



 


