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ÖTM rendelet alapján Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése 
érdekében  

 
Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési rendelete belvíz elleni 
védekezésre és csapadékvíz elvezetésre 248 000 eFt-ot tartalmaz hitel igénybevételével.   
 
A költségvetési rendelet elfogadása után az önkormányzati és területfejlesztési miniszter   
13/2007. (V.3.) ÖTM rendelete alapján lehetőségünk adódik a már  hosszú évek óta sok gondot 
és problémát okozó belvíz-elvezetési és csapadékcsatorna rendszerünk  felújítására, központi 
forrás igénybevételével.  
 
Az előzetes egyeztetések alapján meghatározásra került, hogy mely városrészekben vannak 
súlyos csapadékelvezetési gondok és így 2006. évben az alábbi főgyűjtők rekonstrukciójára és 
felújítására elkészíttettük a terveket és megkértük a vízjogi létesítési engedélyeket: 

 
- Farkas Antal utcai főgyűjtő építése,  
- Várady L. Árpád utca és környéke vízelvezető rendszer építése és teljes  

rekonstrukciója,  
- Horváth telepi elvezető   rendszer építése és teljes rekonstrukciója,                              
-     valamint a nagyhegyi városrészben a Szeszfőzde dűlőben csapadékcsatorna építésére.  

 
Ezen felül meg kell oldani pályázati támogatással, hogy valamennyi belterületi lakossági 
kapubejáró két oldalára 1,00 m-es mederburkolat készüljön a megfelelő folyásfenék szintre annak 
érdekében, hogy a lakosság által építendő illetve átépítendő kapubejáró átereszek megfelelőek 
legyenek és a lakosság által karbantartandó árkok folyásfenék szintje biztosítsa a vizek lefolyását. 
 
A pályázat benyújtásához elkészített költségvetések alapján a három főgyűjtő rendszer, a 
Szeszfőzde dűlői csapadékcsatorna és a mederidomos kivitelben burkolt kapubejárók teljes 
kivitelezési költsége 414 100 eFt.  
A fent hivatkozott rendelet alapján az igénybe vehető támogatás maximum 200 000eFt lehet és 
ehhez 10 %-os önerőt kell biztosítani.  
 
A kivitelezési költség nagyságát tekintve a megvalósítást két ütemben (2007-2008) javaslom 
megoldani. Első ütemben (2007. évben) a Farkas Antal utcai főgyűjtő és a Horváth telepi 
elvezető rendszer építését és teljes rekonstrukcióját, valamint a nagyhegyi városrészben, a 
Szeszfőzdedűlőben csapadékcsatorna építését és az egész város területén a burkolt árokszakaszok 
kialakítását a kapubejárók két oldalán mederidomos kivitelben. Második ütemben (2008. évben) 



kerülne kivitelezésre a Várady L. Árpád utca és környéke vízelvezető rendszer építése és teljes  
rekonstrukciója.   
 
Ezek alapján az első ütemben megvalósítandó feladatok költsége összességében a tervezéssel, 
műszaki ellenőrzéssel és a kivitelezéssel 247 360 eFt, melyből az igényelhető támogatás 200 000 
eFt és a szükséges saját forrás 47 360 eFt, a fejlesztési hitelkeret terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg 
döntését. 
 
 
……/2007.(V.25.) Kt. 
Tárgy: Pályázat benyújtása belterületi belvíz-elvezetési célok támogatására a 13/2007. (V.03.) 
ÖTM rendelet alapján Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében  

 
Határozati-javaslat 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületi belvíz-

elvezetési célok támogatására a 13/2007. (V.03.) ÖTM rendelet alapján kiírt pályázat benyújtását 
- Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében - és az alábbiak szerint 
határozott: 

 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 13/2007. (V.03.) ÖTM 
rendelet alapján, - Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében - 
pályázat benyújtását. 
 
2./ Vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2007. évi költségvetésben 47 360 eFt 
összegben biztosítja a fejlesztési hitelkeret terhére. 
 
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és gondoskodjon határidőben történő 
benyújtásáról. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők 
3./ MÁK Csongrád Megyei területi Igazgatósága Szeged (pályázat útján) 
  
 
Szentes, 2007. május 15. 
 
 
 
        Szirbik Imre 

        polgármester  


