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Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 2019. január 18-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Önerő biztosítása a „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázathoz 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest 
megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés 
terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A 1295/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, melyek között az 

önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása is nevesítésre került. A célzott pénzügyi 
támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a 
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint támogató pályázatot hirdet a Pest megyei területén a 
települések infrastrukturális ellátottságának javítása, felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, a 
települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében. 
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg 4,0 milliárd forint. 

A meghirdetett felhívásra 2019. január 23-tól nyújthatók be pályázatok. 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege: minimum 40 millió forint - maximum 300 millió forint. Egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be. A támogatás maximális mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Sződliget 
esetében az adóerő-képesség 10.634 forint/fő, amely alapján a saját forrás mértéke a meghatározott támogatási 
intenzitás 5%-a, mivel a település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő alatt van. A befogadott és formai szempontból 

megfelelő pályázatok tartalmi értékelése a pályázati felhívásban meghatározott szakmai értékelési szempontok 
szerint, pontozással történik a pályázati útmutató 8.2. pontjában található táblázat és pontkiosztási rendszer 

alapján. 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, és szerepelnek a pályázati útmutatóban rögzített elszámolható költségek között, 

amelyek az alábbiak: 

I. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója 
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B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, 
rekonstrukciója. 

 

II. Projekt-előkészítés költségei 

- pályázati dokumentáció összeállításának költségei; 

- műszaki tervdokumentációk elkészítésének költségei; 

- tervezési, engedélyezési költségek; 

- hatósági eljárások költségei. 

A fejlesztés megvalósítása során felmerülő előkészítés költségeinek együttes összege nem haladhatja meg az 
elszámolható költségek 5 %-át. A projekt előkészítési költségei között a pályázat befogadását megelőző 24 
hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők. 

 

III. Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során felmerülő költségek 

- közbeszerzési dokumentáció összeállítása; 

- közbeszerzési tanácsadói tevékenység; 

- közbeszerzési eljárás díja. 
 

IV. A műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Elszámolható a független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó hatósági díjak. 

 

V. Projektmenedzsment költsége: 

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, úgy mint munkabér; foglalkoztatást terhelő adók, 
járulékok; személyi jellegű egyéb kifizetések (pl.: cafeteria, munkába járás költségei). 
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, úgy mint utazási költség; helyi közlekedés 
költségei; napidíj. 

- Egyéb projektmenedzsment költség, úgy, mint projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és 
immateriális javak bérleti költsége; projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége. 
- Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

VI. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

- Tájékoztató tábla elkészíttetése és kihelyezésének költségei; 

- Sajtómegjelenés költségei; 

- A projekt indításához és befejezéséhez kapcsolódó nyitó- és zárórendezvények költségei. 

A pályázati útmutatóban, valamint a pályázati felhívásban foglaltak alapján, a beadási határidőre figyelemmel 
önkormányzatunk a Barackosi településrész csapadékvíz-elvezetésére tervez pályázatot benyújtani, mivel erre 
vonatkozóan az Önkormányzat rendelkezik engedélyezési tervekkel. A pályázat benyújtásakor csatolni kell az 

építéshatóság igazolását az engedélyezési eljárás megindításáról. 

Az előzetes elképzelések szerint a pályázaton a Barackosi településrész csapadékvíz-elvezetését szeretnénk 

megvalósítani, szikkasztóárkok, illetve az útburkolatok melletti beton vízelvezető folyókák és szikkasztókutak 

kiépítésével. 

 

A fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.



 
I. Határozati javaslat: 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 

Pénzügyminisztérium által a települések infrastrukturális ellátottságának javítása, csapadékvíz-elvezető 

rendszerének fejlesztése, a települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében kiírt 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívására, összesen 111.588.500 Ft összértékben, az alábbiak szerint: 

A projekt összköltsége: bruttó 111.588.500 Ft 

A támogatás keretében igényelt támogatás összege: 106.009.075 Ft 

Saját forrás (önrész) összege: 5.579.425 Ft 

 

  Terület megnevezése Helyrajzi száma Megvalósítandó munkanemek 

Megvalósítás 

költsége 

          

1. Építési tevékenység     

1 

Bánya utca, Meggyfa 

utca, Orgona utca, 

Pipitér utca, Tulipán 
utca, Akácos út, 

Nyárfa köz, Nyárfa 

utca, Viola utca, 
Rózsa utca, Liliom 

utca, Ibolya utca, 

Rezeda utca, Jácint 
utca, Jegenye köz  

1618, 1600, 1752, 

1792, 1578, 1561, 

1564, 1764, 1736, 
1768, 1415, 1439, 

1469, 1763, 1449, 

1417/3, 1397, 1459, 
1280/12, 1859 hrsz 

 

 
 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése: 

szikkasztóárkok ásása, beton vízelvezető folyókák és 
szikkasztókutak építése 

 

 
 

 

 
 

 

 100.601.780 Ft 

2. Projekt-előkészítési munkák összesen   5.575.300 Ft 

3. Közbeszerzési eljárási költségek összesen   1.115.060 Ft 

4. Műszaki ellenőri szolg. költségei összesen (max. 1%)   1.115.060 Ft 

5. Projektmenedzsment költségei összesen   2.781.300 Ft 

6. Tájékoztatás, nyilvánosság költségei összesen (max. 0,5%)   400.000 Ft 

          

Mindösszesen       111.588.500 Ft 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges önrész 5.579.425 Ft-os összegű 

pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 

 

Felelős: Juhász Béla polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. január 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II. Határozati javaslat: 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pénzügyminisztérium által 

meghirdetett települések infrastrukturális ellátottságának javítása, csapadékvíz-elvezető rendszerének 

fejlesztése, a települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében kiírt 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázaton támogatási igényt nyújtson be Sződliget, Barackosi 

településrész (Bánya utca, Meggyfa utca, Orgona utca, Pipitér utca, Tulipán utca, Akácos út, Nyárfa köz, 

Nyárfa utca, Viola utca, Rózsa utca, Liliom utca, Ibolya utca, Rezeda utca, Jácint utca, Jegenye köz) 

csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére vonatkozóan. 

 

 

Felelős: Juhász Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sződliget, 2019. január 11. 

 

 

 

 

Juhász Béla 

         polgármester 


