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Tárgy: Döntés a „Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményének kiépítése”című pályázat benyújtásáról 
 
Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. június 29. napján pályázatot hirdetett a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címmel. A pályázat célja 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 szerint kiemelten olyan infrastruktúra–fejlesztések támogathatóak, melyek 
megakadályozzák, vagy legalább mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett 
káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, 
elősegítik a vízkárok enyhítését. 
 
A projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr alkalmazása, 
valamint 5 évig tartó fenntartási kötelezettség vállalása kötelező. A fenntartási időszak alatt a 
projekt eredményét az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartani. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 millió Ft, melynek 
intenzitását az egy lakosra jutó adóerő-képesség határozza meg. Kistarcsa adóerő-képessége a 
felhívásban meghatározott 30 000 Ft/fő határ alá esik, ezért a támogatás intenzitása 95%. 
 
A pályázat benyújtására a Felhívás szerint 2017. augusztus 14-től kerülhetett volna sor, de a 
pályázatok megfelelő előkészítése érdekében a biztosított felkészülési idő meghosszabbításra 
került az NGM részéről. A regisztrációs felület megnyitásának időpontja a későbbiekben 
kerül meghatározásra, de várhatóan 2017. szeptemberben kerül rá sor. A támogatási 
kérelemről a nemzetgazdasági miniszter a benyújtási határidőt követő 90 napon belül dönt. 
 
A támogatási szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a Magyar Államkincstár a 
támogatás összegének 75%-át előlegként átutalja. A felhasznált forrásról, valamint a projekt 

 

  



megvalósulásának előrehaladásáról részbeszámolót szükséges beküldeni. A beszámoló 
elfogadását követő 30 napon belül a második részlet is átutalásra kerül. 
 
A Hivatal összevetette a pályázati feltételeket és a településen elmúlt években felmerült 
fejlesztési igényeket és megállapította, hogy az alábbi beruházás tervezhető a pályázat 
keretein belül: 
A fejlesztendő csapadékcsatorna a Nyíltároktól indul a Nyíltárok utca keresztezése 11 méter 
hosszú, tömör fedlapos mederelemmel kerül kialakításra, innen az Alig utcában halad a 
nyomvonal energiatörőkkel ellátott burkolt árokban, melynek hossza 61,24 méter 
(átereszekkel együtt 110 méter), közötte a kapubehajtóknál vasbeton csőáteresz készül 
előfejekkel 36 méter hosszúságban. Az Alig utcában a Berkenye utcától és a Holló utcán 
vasbeton csapadékcsatorna 197,1 méter (aknákkal együtt 203 fm) hosszúságban épül 6 db 
tisztító aknával. A csatorna végénél befordul a Rozmaring utcába ahol 263 méter, víznyelős 
fedlappal ellátott mederelem kerül kiépítésre. A TB elemeket követően vasbeton csatorna 
készül 154 fm hosszúságban, 5 db tisztító aknával, melynek vége befordul a Kántor utca 
mélypontjába. Ezen a mélyponton végződik a csapadékelvezető csatorna. A Kántor utca 
Rozmaring utca és Boróka utca közötti szakaszán vízvisszatartó fogakkal ellátott 
gyephézagos burkolat készül 42,62 méter hosszúságban (átereszek nélküli hossz), mely 
árokban 3 db kapubehajtónál összesen 17,8 méter hosszú vasbeton átereszek készülnek. Az 
árok a mélyponton beköt a csapadék csatornába. A Rozmaring utca 155 méter hosszú 
szakaszán és a Kántor utca 50 méter hosszú szakaszán a meglevő martaszfaltos burkolat 
helyreállításra kerül. 
 
A projekt előkészítése már 2015. augusztusban megkezdődött, jogerős vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezünk, de forráshiány miatt akkor nem indulhatott meg a kivitelezés. Az 
engedély 2018. április 30. napjáig hatályos, de terveink szerint a kivitelezés ezen dátumig 
megkezdődik, így az engedély meghosszabbítása nem válik szükségessé. 
 
A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási igényt. A projekt pontos költségvetésének 
összeállításához 3 független árajánlat került bekérésre közbeszerzés lefolytatására, műszaki 
ellenőrzésre, kötelező nyilvánosság biztosítására, valamint kivitelezésre vonatkozóan, 
tekintettel arra, hogy értékelésnél plusz pontot jelent, ha 3 ajánlattal támasztjuk alá a tervezett 
költségvetést. 
A beérkezett árajánlatok alapján a projekt teljes összköltsége bruttó 83 753 128 Ft, 
ennek 5%-át, azaz 4 187 656 Ft-ot szükséges saját forrásként biztosítani.  
A pályázat összeállításánál a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel került megtervezésre.  
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a pályázati dokumentáció összeállítása 
folyamatban volt, de a pályázati adatlap csak regisztrációt követően válik elérhetővé, 
ezért az nem kerülhetett az előterjesztéshez mellékletként csatolásra. 
 
Az önrész összege Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében, a 
beruházási kiadások soron kerül elkülönítésre. 
             
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 
 

 



Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
PM_CSAPVIZGAZD_2017 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megy területén” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

 
- A projekt címe: Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 

létesítményének kiépítése 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca, Kántor 

utca, Alig utca, Holló utca 
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 5587, 5552, 5935, 5660 
- A pályázati konstrukció száma: PM_CSAPVÍZGAZD_2017 
- A projekt összes költsége: bruttó 83 753 128 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 79 565 472 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: 4 187 656 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 4 187 656 Ft 
önrész összegét a 2017. évi költségvetésében, a beruházási kiadások soron biztosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással 
létrehozott fejlesztést a beruházás megvalósításától számított 5 évig fenntartja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. augusztus 18. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


