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Helyben 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú 
mellékletének 20. pontjában foglalt rendelkezés alapján az önkormányzati miniszter az 
5/2010. (I. 28.) rendeletben szabályozta a belterületi belvízrendezési célok támogatása 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének 
részletes szabályait. 

A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, maximális összege 400 millió Ft. A 
beruházási összköltség 10%-ának megfelelı saját forrást kell vállalnia a pályázó 
önkormányzatnak 
A pályázat beadási határideje: 2010. február 15. 
A saját forrás vállalásához képviselı-testületi határozat szükséges. 
 
Az ÖM 2010. évi pályázati támogatásával megvalósítani tervezett belvízrendezési 
beruházások a következık: 
Szentes, Nagyvölgy csatorna melletti csapadékvíz vésztározó építése 
Vízjogi létesítési engedély szám: 42397-2-10/2008. Vízikönyvi szám: I/6366 
Tervezési munkaszám: SZ-15/2008. (SZEVÍZ-KÖR Kft) 
A Nagyvölgy csatorna 4+162 és 5+257 km szelvénye közötti zárt csatornaszakasznak 
visszaduzzasztó hatása van. A lehetséges elöntések vizének tározása és késleltetett levezetése 
érdekében kötelezte az ATIKTVF Szentes Város Önkormányzatát a tározó létesítésére (eng. 
szám: 32.440-1-5/2006). 
 
A városi földmedrő árkokon létesített, a korábbi beruházások során nem rendezett kapubejáró 
átereszek átépítése.  
A Szentes városi földmedrő árkokon lévı valamennyi lakossági kapubejáró mindkét oldalára 
elhelyezésre került egy 1,00 m-es beton mederelem, amellyel hosszú távra rögzítésre került az 
ideális folyás-fenékszint. Elhelyezésük nem az egész városra kiterjedı szintezés alapján 
történt, hanem a befogadóik fenékszintjérıl kiindulva kerültek meghatározásra az elhelyezési 
szintek. 
Ezzel elvben biztosított az optimális csapadékvíz elvezetés, amennyiben a szintjelzık között 
kitermelésre kerül a medrekben felhalmozódott föld, illetve ha a kapubejáró átereszek is a 
kijelölt folyásfenék szintben vannak. A nagymennyiségő földfeltöltıdés 106 km-en, mintegy 
32.000 m3. Ennek eltávolítása azonban nem csak a lakosság, de az Önkormányzat teherviselı 
képességét is meghaladja.  



A mederelemek elhelyezése során  kiderült az is, hogy összesen 2357 db áteresz van, amely 
vagy mőszakilag nem felel meg a minimális elvárásoknak vagy/és a folyásfenék szintjük nem 
megfelelı. 
 
Ezek alapján 2011. év eleje és legkésıbb 2011. november között megvalósítandó feladatok 
költsége összességében a tervezéssel, mőszaki ellenırzéssel és a kivitelezéssel  együtt kb. 
387.615 eFt, melybıl az igényelhetı támogatás 348.854 eFt (90 %) és a szükséges saját forrás  
38.76l eFt (10 %).  
Az önerı fedezete az MNB hitelszerzıdésben a kórház-rekonstrukcióra betervezett 400 millió 
Ft-ból felszabaduló 100 millió Ft hitelkeret, ugyanis a Csongrád Megyei Önkormányzattal 
egyeztetett beruházási program Szentes Város Önkormányzata részérıl 300 millió Ft önerı 
hozzájárulást igényel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg 
döntését. 
 
……/2010.(II.12.) Kt. 
Tárgy: Szentes belterületi csapadékvíz vésztározó építése, a hálózati földfeltöltıdések 
            eltávolítása és a nem megfelelı lakossági kapubejáró-átereszek átépítése 

 
Határozati-javaslat 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a belterületi belvízrendezési célok 
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének 
részletes szabályairól rendelkezı 5/2010. (I.28.) ÖM rendelet alapján kiírt pályázat benyújtására 
vonatkozó elıterjesztést - Szentes belterületi csapadékvíz vésztározó építése, a nyílt 
csapadékvíz-hálózat földfeltöltıdéseinek eltávolítása és a nem megfelelı lakossági 
kapubejáró-átereszek átépítése érdekében - és az alábbiak szerint határozott: 

 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja a 5/2010. (I.28.) ÖM rendelet 
alapján, - Szentes belterületi csapadékvíz vésztározó építése, a nyílt csapadékvíz-hálózat 
földfeltöltıdéseinek eltávolítása és a nem megfelelı lakossági kapubejáró-átereszek átépítése 
érdekében - pályázat benyújtását. 
 
2./ Vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a 2010. évi költségvetésben 38.761 eFt  
összegben biztosítja . 
 
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és gondoskodjon annak határidıben 
történı benyújtásáról. 
 

A határozatról értesítést kapnak: 

1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
3./ MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Szeged (pályázat útján) 
  
Szentes, 2010. február 5. 
 
        Szirbik Imre 

            polgármester  
 
 
 


