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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP
E-szám: 1/2019.
Tárgy: Döntés a Pénzügyminisztérium által „Települések felszíni csapadékvízelvezető
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton
való részvételről és a saját forrás összegének biztosításáról
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése
Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
gazdasági vezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő
Nagykovácsi, 2019. január 14.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2019. január 14.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” címmel, a pályázati felhívás kódja:
PM_CSAPVÍZGAZD_2018. A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel
nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi
vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények
megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének
kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák,
belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a
külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A Felhívás kiemelten olyan
fejlesztéseket támogat, melyek megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan
bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét
vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy
biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer
kialakításához. A projekt végrehajtásához igényelhető támogatás összege minimum
40 millió, maximum 300 millió forint. A támogatás intenzitása az adóerőképesség
függvénye, Nagykovácsi esetében 95%. Egy pályázaton belül több helyszínre és
tevékenységre is igényelhető támogatás, amennyiben azok igazolhatóan ugyanannak
a települési csapadékvíz-elvezető részrendszernek a működését szolgálják.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a település felszíni vízelvezetés szempontjából
leginkább problémás részeivel kapcsolatos beruházás megvalósítására. Ezek a
következők:
•
•
•

Erdő utca, (hrsz. 841, 735), a Kolozsvár tér és Séta utca / Park utca
kereszteződés között, az Ördög-árokba (hrsz. 918) bevezetve;
Kossuth Lajos utca (hrsz. 306/3), az Ady Endre utca és a Tisza István tér között;
ehhez kapcsolódóan a Száva utca (hrsz. 382) meglévő, zárt csapadékvíz
csatornájának, valamint a főutat keresztező két átvezetésnek, egykori hídnak a
rekonstrukciója, továbbá az Ady Endre utcai (hrsz:4352/1) árok becsatlakozása.

Az Ördög-árok tulajdonosa és kezelője Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. A
fenti területekre vonatkozóan rendelkezünk jogerős vízjogi létesítési engedélyekkel.
Nagykovácsiban a domborzati viszonyok miatt a felszíni vízelvezetés problémája az
átlagnál erőteljesebben jelentkezik. Az Önkormányzat saját forrásokból karbantartási
munkákat tud elvégezni az építményeken, fejlesztésekre vissza nem térítendő
támogatás igénybevételével van lehetőség. Legutóbb (KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028,
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése) 2011-ben történt e területen fejlesztés,
amikor a Felső-Zsíros-hegy felső szakaszának vízrendezése történt meg, azokban az
utcákban, amelyek a leginkább ki voltak téve a hegyről érkező csapadéknak
(Kökörcsin utca, Rózsa utca, Rózsa köz, Forrás utca, Vértes utca). Átfogó felújítás
keretében 2018-ban sikerült megoldani a Rákóczi utca vízelvezetését
(PM_ONKORMUT_2016/26). A település további, rendezetlen vízelvezetéssel bíró
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területeit jelen támogatás felhasználásával is fejleszteni kívánjuk. Az igény
relevanciáját jól tükrözi az a tény, hogy az Önkormányzat 2010 és 2019 között 353
millió forint összköltségre nyújtott be támogatási kérelmet a Belügyminisztériumhoz a
vis maior keret terhére, ahol a vis maior események közvetlen kiváltó oka
legnagyobbrészt az intenzív csapadékhullás volt.
A pályázat a 2017. évben azonos tárgyban kiírt, elutasított kérelem átdolgozása. Az
elutasítás indokai között súlyozottan szerepelt az, hogy „a fejlesztés szükségességét
a bekövetkezett káresemények csak részben igazolják”. A kérelem benyújtását
követően az alábbi, a területet érintő vis maior igénybejelentések történtek:
• az Erdő utca burkolata károsodott 250 és 160 méteres szakaszon (nem
támogatott),
• a Kossuth Lajos utcai burkolt árok Ördögárokba való bevezetésénél károsodott
280 méteres szakaszon (elbírálása folyamatban van),
• a Száva utcai zárt csapadékvíz-elvezető rendszer nyomvonala megsüllyedt 115
méteres szakaszon (nem támogatott),
• a Tinódi köz burkolata károsodott 112 méteres szakaszon (elbírálása
folyamatban van),
• az Erdő utca burkolata károsodott 250 méteres szakaszon (nem támogatott),
• az Ördögárok-patak mederburkolata károsodott a Kolozsvár köznél, 120
méteres szakaszon (elbírálása folyamatban van),
• a Kolozsvár köz burkolata károsodott mederomlás miatt 120 méteres
szakaszon (elbírálása folyamatban van).
Az elutasítás során jelentős kockázatnak ítélték azt, hogy a „fejlesztéssel érintett
terület meghatározó része, a település fő utcája melletti csapadékvíz-elvezető árok
állami (magyar közútkezelő) tulajdonban van”. Az Önkormányzat ezért lépéseket tett
az ingatlan telekkönyv szerinti megosztására, és a csapadékvíz-elvezető árok
önkormányzati tulajdonba vételére. A telekmegosztási engedély megérkezett, a
végleges szerződés megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel folyamatban van.
Az elutasítás indokai között szerepelt, hogy bár a költségvetés reális, nincs
alátámasztva árajánlatokkal, csak jeleztük, hogy árajánlatok a közbeszerzési eljárás
során érkeznek be. Jelen pályázat benyújtásakor 3 db indikatív árajánlatot
mellékelünk.
Sürgetővé vált a Tinódi köz csapadékvíz-elvezetésének a megoldása, mivel ez vezeti
be a felújított Rákóczi utca vizét az Ördögárok-patakba. Ennek megoldására külön
projekt keretében kerül sor rövidesen, így ez már nem jelenik meg a jelen pályázatban.
Az engedélyezési tervhez szakértői költségbecslés készült. Ennek alapján a projekt
összköltsége bruttó 321.997.324,- forint, amelyből 300.000.000,- forint vissza nem
térítendő támogatás (ez az igényelhető legmagasabb összeg), a fennmaradó
21.997.324,- forintot, az összköltség 6,83%-át pedig az Önkormányzatnak önerőként
kell biztosítania. A pályázati önrész összegét az Önkormányzat a 2019. évi
költségvetés terhére tudja biztosítani.
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Döntési lehetőség: A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2019. január 14.
Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton
való részvételről és a saját forrás összegének biztosításáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatási kérelmet nyújt be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázatra, bruttó 321.997.324,- forint
összköltséggel, és az ehhez szükséges, 21.997.324,- forint összegű önrészt a 2019.
évi költségvetés terhére biztosítja. A támogatási kérelem tárgya felszíni vízelvezetés
megvalósítása az alább felsorolt területeken:
• Erdő utca, (hrsz. 841, 735), a Kolozsvár tér és Séta utca / Park utca
kereszteződés között, az Ördög-árokba (hrsz. 918) bevezetve;
• Kossuth Lajos utca (hrsz. 306/3), az Ady Endre utca és a Tisza István tér között;
• ehhez kapcsolódóan a Száva utca (hrsz. 382) meglévő, zárt csapadékvíz
csatornájának, valamint a főutat keresztező két átvezetésnek, egykori hídnak a
rekonstrukciója, továbbá az Ady Endre utcai (hrsz:4352/1) árok becsatlakozása.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

