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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-Alföldi Operatív Program „Helyi és térségi 
jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címmel pályázati felhívás jelent meg. 
A program célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának 
javítása, az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek 
minıségének javítása, a további környezeti káresemények megelızése. 
A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén 
cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen 
áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetı rendszerek rendezése és a 
települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 
Közvetett célja a települési önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek 
együttmőködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elısegítése. 
 
Jelen konstrukciók kizárólag a vízkárokkal sújtott települések belterületének védelmét 
szolgáló bel- és külterületi mővek rekonstrukcióját és fejlesztését támogatják.  
 
A felhívásban felsorolt jogcímek lehetıséget adnak az Önkormányzatnak elválasztott 
rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére, ezen belül: nyílt 
csapadékvíz elvezetı rendszer, illetve belvíz elvezetı hálózat építésére mederkialakítással, 
helyreállítással, a mőtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag 
különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezetı rendszer kiépítésére.  
 
A pályázat benyújtható: 2011. június 30-tól 2011. október 3-ig. 
Az igényelhetı támogatás mértéke 90%-os. 
Az elnyerhetı támogatás mértéke minimum 10 millió Ft, maximum 350 millió Ft lehet. 
 
A Projektmentor Tanácsadó és Szolgáltató Kft. végezte a belterületi csapadékvíz elvezetı 
csatornákra vonatkozó korábbi pályázatok összeállítását. Fenti pályázat elıkészítését vállalná 
térítésmentesen azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén az Önkormányzat a Kft.-t 
bízza meg a projektmenedzsment feladataival, mely költség a pályázatban elszámolható.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és bízza meg a 
Projektmentor Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t a pályázat elıkészítésével. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
  polgármester 
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____/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Helyi és 
térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati felhívás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Projektmentor 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (6795 Bordány, Toldy Ferenc u. 15. képviseli: Pásztor 
Gabriella ügyvezetı) a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
pályázat elıkészítésével, és amennyiben a késıbbiek során a pályázat benyújtása mellett 
születne döntés, nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladataival a projekt 
elszámolható költségeinek arányában számított 2 %-nak megfelelı összegért. 
 
A határozatról értesül: 

- Projektmentor Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6795 Bordány, Toldy Ferenc u. 15.) 
  (Pásztor Gabriella ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 


