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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. január 23-i rendkívüli ülésére  
 
 

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

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” címmel.  
A pályázati kiírás Pest megye településein olyan fejlesztések támogatására irányul, 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 Pályázati Kiírás a település vagy 
településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan 
infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti 
állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek 
környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település 
működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. 
 
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 fejlesztéssel érintett terület egy része – Homok dűlő (hrsz.:2767) – Kerepes Város 
tulajdonában és kezelésében áll. A pályázati kiírás szerint, „amennyiben a tervezett 
intézkedés, elsősorban a befogadó vízfolyáshoz vezető árok/csatorna a szomszédos település 
területére is kiterjed az érintett ingatlan/ok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata 
szükséges”. A projekt megvalósításához Kerepes Város Önkormányzata KPH/7859-2/2018 
ügyiratszámon közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint KPH/157-2/2018 
ügyiratszámon befogadó nyilatkozatot adott ki. 
 

 

  



 
A pályázat benyújtására a felhívás szerint 2019. január 23-tól van lehetőség. A támogatási 
kérelemről a pénzügyminiszter a benyújtási határidőt követő 120 napon belül dönt. 
 
A támogatási szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a Magyar Államkincstár a 
támogatás összegének 50%-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 Szőlő dűlő elejétől indul 220 méter hosszúságban, NA 600 
betoncső SI csatornával, majd 184,75 méter hosszon NA 400 betoncső SI csatornával 
befordul a Balczó István utcába. A csapadékcsatorna végétől  595 méter hosszúságban burkolt 
nyíltárok készül, a kapubehajtóknál  NA 400 beton csőáteresz készül előfejekkel 109,25 méter 
hosszúságban. A Balczó István utcában 185 méter hosszúságban szivárgó kerül kiépítésre.  A 
Homok dűlőben 220 méter hosszú szakaszon a meglévő aszfaltos burkolatot helyre kell 
állítani. A csapadékvíz-elvezetés mellett 370 m2 füvesítés valósul meg. 
A csatornán lévő aknák 1000 mm belső átmérőjű előregyártott vasbeton aknák előregyártott 
szűkítővel. Fedlapok 3 db zárt és 9 db vízbeömlős D400-as nehéz közúti típusúak. 
 
A vízjogi létesítési engedély kiadásához a kérelem a tervező Nala-Mi Kft. által 2018. 
december 18-án benyújtásra került a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes 
osztálya felé.  
 
A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási igényt. A projekt pontos költségvetésének 
összeállításához árajánlat került bekérésre közbeszerzés lefolytatására, műszaki ellenőrzésre, 
kötelező nyilvánosság biztosítására, valamint 3 árajánlat 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 126 856 265 Ft, 
ennek 5%-át, azaz 6 342 813 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 még 
folyamatban volt, az előterjesztéshez mellékletként csatolt adatlapot pontosítani szükséges. 
 
Az önrész összege Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. 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_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

 
- A projekt címe: Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 

létesítményének kiépítése 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Balczó István utca, 2144 

Kerepes, Homok dűlő 
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 501/78, 501/1, 2767 
- A pályázati konstrukció száma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018 
- A projekt összes költsége: bruttó 126 856 265 Ft 
- A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: bruttó 120 513 452 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: 6 342 813 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 6 342 813 Ft önrész összegét 
a 2019. 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, 2019. január 18. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


