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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy megjelent a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázati 
komponens - kódszám: NYDOP-4.1.1/B-11. -, melynek alapvető célja a települések 
környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti 
káresemények megelőzése. 
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 elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének 
védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A kiírás közvetett célja a települési 
önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való 
gazdálkodás elősegítése.  
A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, esetében 
kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése, fenntartása, a hatékony 
vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. 
 
A pályázati kiírásról röviden az alábbi összefoglaló tájékoztatást adom. 
 
Rendelkezésre álló forrás: a kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 2011-2013. évben 2 
milliárd Ft. 
 
Támogatható pályázatok várható száma: 10 db. 
 
Támogatható tevékenységek köre 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
Jelen konstrukció kizárólag a vízkárokkal (ár- bel- és csapadékvíz elöntéssel) sújtott települések belterületének 
védelmét szolgáló, az 1-4 pontban felsorolt bel- és külterületi művek rekonstrukcióját és fejlesztését támogatja. 

1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 
- Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme szempontjából 

indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése. 
- Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: 

nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése  mederkialakítással, 
helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen 
indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése. 
 

2. Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója 
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok 

megerősítése. 
- Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. 
- Keresztező műtárgyak átépítése, rekonstrukciója. 
 

3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkárelhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó 
vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és 
belvízelvezető csatornák) 



2 

 

- Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia vagy töltésépítés ill. 
töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, 
hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés. 

- Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, 
műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, 
szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása. 

- Nem önkormányzati tulajdonban lévő belterületet veszélyeztető vízfolyásokon a pályázó 
önkormányzat által megvalósítható felújítás és/vagy fejlesztési munkák. 
 

4. Vízkárelhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, építése, rekonstrukciója 
Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, 
partrendezés, támfalak felújítása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki 
beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. 

 
Támogathatók továbbá a fenti tevékenységek kombinációi. 
 
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 

- Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és 
kiviteli tervek készítése). 

- Projektmenedzsment szervezet működése (belső, külső illetve vegyes struktúrában) 
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt 

beruházások megvalósítása. 
- Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült 

közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkolófelület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi 
paraméterekkel történő helyreállítása, vízrendezési szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv  
felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nzrt. által kiadott, a projekt által érintett 
útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges. 

- A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, 
korszerűsítése. 

- Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése). 
- Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben  

 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- Projektszintű könyvvizsgálat 

 
A projekt elszámolható költségei 
 

Költségtípus 

 
A projekt 

elszámolható 
költségei 

arányában 
számított 

maximális %-os 
korlát 

 

Maximális 
elszámolható 

mérték (M FT) 
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Projekt előkészítés költsége összesen 
 

 
8% 

 
- 

Projekt előkészítési költségek 
közül: 

 
Megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

 

2% max. 1,5 millió Ft 

 
Tervezés (környezeti 

hatástanulmány, előzetes 
környezetvédelmi 

vizsgálati dokumentáció, 
engedélyes és kiviteli 
tervek költségei, stb.) 

 

5% - 

 
Közbeszerzés költsége 

 
2% max. 5 millió Ft 
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1. Projekt menedzsment költségek 

 
2% max. 4 millió Ft 

 
2. A projekt 
megvalósításával 

kapcsolatban 
felmerül 

szolgáltatások 
költsége 

 

 
Építési műszaki ellenőr 

költsége 
 

2% max. 6 millió Ft 

 
Jogi szolgáltatások 

igénybevétele 
 

0,5% - 

 
Nyilvánoság 

biztosításának költsége 
 

0,5% max. 1 millió Ft 

 
Könyvvizsgálat költsége 

 
0,5% - 

 
 

3. Építés és 
átalakítás 
költsége 

 
A fejlesztés megvalósítása 

következtében minőségi 
paramétereiben 
megromlott, a 

fejlesztés által közvetlenül 
érintett 

közúthálózati sávnak az 
eredetivel 

azonos minőségben történő 
helyreállításának költségei 

 

8% - 

 
A támogatásból 

létrehozandó 
létesítmények 

megközelítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges 

és 
indokolt beruházások 

költségei 

 

5% - 

 
Komplex terület 

előkészítés költsége 
 

10% - 

 
Keresztező közmű 
kiváltás költsége 

 

10% - 

 
Töltéskorona burkolat 

építése kőzuzalékos 
kivitelben 

 

8% - 

 
4. Eszközbeszerzés költsége 

 
5% - 

 
Támogatás összege minimum maximum 
Nyugat-Dunántúli OP  20 millió Ft  300 millió Ft 
 
Az önerő mértéke 
Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 15 %-ának, a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya 
alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek esetében 10 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges 
biztosítani. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 2. 
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A pályázati dokumentáció összeállítása és a Megvalósíthatósági Tanulmány – a 
továbbiakban: MTA – elkészítése tárgyában árajánlatokat kértünk be, melyre a  
 
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. az alábbi ajánlatot adta:  
 MTA elkészítése  1.500.000,- Ft +Áfa 
 pályázati dokumentáció összeállításának díja 250.000,- Ft + Áfa 
 (sikerdíj: 2.000.000,- FT + Áfa) 
 
A Beszerzési szabályzat értelmében tervezési ajánlatot kértünk a „Csapadékvíz rendezés 
engedélyezési tervek készítése – Velem belterület”-re 
 
Ajánlatot a KVARCIT Kft. (Szombathely) és a Fórum-West Kft (Szombathely) adott az alábbiak szerint: 
 
KVARCIT Mérnöki Kft. 2.750.000,- Ft + Áfa 
Fórum-West Kft  2.680.000,- Ft + Áfa 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen.  
 
Velem, 2011. augusztus 22. 

 
Tisztelettel: 

  
Horváth Miklós sk. 

polgármester 
 

I/A.  Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elrendeli a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése című pályázat elkészítését (kódszám: NYDOP-4.1.1/B-11.) 
2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

Megvalósíthatósági Tanulmányt a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-től (9700 
Szombathely, Kőszegi u. 23.) rendelje meg 1.500.00,- Ft+Áfa, azaz bruttó 1.875.000,- Ft 
összegben. 

3. megbízza a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-t a pályázati dokumentáció 
összeállításával 250.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 312.500 Ft összegben és felhatalmazza 
Horváth Miklós polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos, de légkésőbb a pályázat benyújtásáig 
 
 

I/B.  Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című (kódszám: 
NYDOP-4.1.1/B-11.) pályázatról készített előterjesztést és úgy határoz, hogy forráshiány miatt a 
pályázatot nem nyújtja be. 
Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 
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II. Határozati javaslat 
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.  a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése című (kódszám: NYDOP-4.1.1/B-11.) pályázathoz kapcsolódóan 
elrendeli a csapadékvíz rendezés engedélyezési tervek elkészítését Velem 
belterületre és egyben megbízza a Fórum-West Kft-t (9700 Szombathely, Vályi Péter utca 
22.) a tervdokumentációk elkészítésével bruttó 3.350.000,- Ft összegben. 

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
 


