
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 
                                          E l n ö k é t ő l 
 
Szám: 79- 21/2011. 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a soron következő rendes ülését 
 

2011. június 20-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tartja, 
 
melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
    2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
 
Tervezett napirend: 
 
1. Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése. 

Előadó: Vincze József polgármester. 
 

2. Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak szilárd 
burkolattal való ellátásának és csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése. 
Előadó: Vincze József polgármester. 
 

3. Vízbázis védelme (társulás). 
Előadó: Vincze József polgármester. 

 
4. Dózsa György Tér – Halászi K. utca közötti településközpont átépítéséhez 

tervkészítés és forrás biztosítása. 
Előadó: Vincze József polgármester. 
 

 
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. június 14. 

 
Tisztelettel:  Bálint Sándor sk.

                                   elnök 



1. sz. napirendi ponthoz: 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

2011. június 20-i ülésének napirendjeihez 
 
Tárgy: Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
A korábban Alsónémedi település teljes belterületére elkészített és engedélyezett 
csapadékvíz-elvezetési terv az elmúlt évek során jórészt aktualitását vesztette, illetve a 
vízjogi létesítési engedély érvényessége is lejárt. 
Az új engedélyezési terv elkészítése megközelítőleg nettó 20 millió forintba kerülne, 
azonban a jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálata 
kapcsán javaslom elkészíttetni a csapadékvíz elvezetési koncepciótervet a tervezési 
munkák alátámasztására, különös tekintettel a korábbi tervben nem ábrázolt, az elmúlt 
évtizedben belterületbe csatolt és beépült térségekre. 
 
A koncepció terv elkészítésére két árajánlat érkezett, melyeket mellékelten 
megküldünk. 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javasolja a 
Képviselő-testület felé, hogy a csapadékvíz-elvezetési koncepció terv elkészítésével 
…-t bízza meg … Ft + ÁFA összegért, egyben hatalmazza fel a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök   
 
 
Alsónémedi, 2011. június 15.        
 
 

Vincze József 
polgármester 



2. sz. napirendhez 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
2011. június 20-i ülésére 

 
Tárgy:  Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak  

szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz elvezetési 
tervének elkészítése. 

 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 

 
 

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben 6 millió forint összeget biztosított a 
Szent István tér környéki utcák szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz 
elvezetésére. 
 
Tekintettel arra, hogy a költségvetésben szereplő összeg nem biztosít kellő fedezetet a 
kivitelezési munkálatok elvégzésére, javaslom a kivitelezés elhalasztását és a 
rendelkezésre álló pénzből a jelenleg még földes utcák (Mátyás király utca, Zrínyi 
Miklós utca, Ó utca, Vörösmarty u., Diófa u., Kölcsey u., Bajcsy-Zs. u., Nyárfa u, 
Aranyág u., Kinizsi u, Jókai u.) megközelítőleg 3500 fm hosszban történő szilárd 
burkolattal ellátása engedélyezési terveinek elkészíttetését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javasolja a 
Képviselő-testület felé, hogy a 2011. évi költségvetésben a Szent István tér 
környéki utcák szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésére 
biztosított 6 millió forintot (óvoda környéki aszfaltozás) a jelenleg földes utcák 
kiépítésnek engedélyezési terveinek elkészíttetésére fordítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. június 15. 
 
 

  Vincze József 
polgármester 



3. sz. napirendhez 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

2011. június 20-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Vízbázis védelme (társulás). 
 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát megkereste a DAKÖV Kft. az alábbi 
pályázati lehetıséggel: 
 

„Környezet és Energia Operatív Program 2.2.3.A. „Vízbázis-védelem” keretében 
benyújtandó „Alsónémedi-Bugyi-Kakucs-Örkény üzemelı sérülékeny 

ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” 
 
A pályázat alapvetı célja a sérülékeny földtani környezetben lévı üzemelı 
ivóvízbázisokon a vízbázis-védelmi biztonságba helyezési beruházások megalapozása, 
valamint diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha elızetes 
vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják. A diagnosztikai fázis 
keretében vizsgálni kell a vízbázis állapotát, monitoring hálózatot kell kiépíteni a 
vízkivételek, a vízkészlet megfigyelésére a szennyezı-források környezetében, 
valamint meg kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendı védıterületet és 
a védelem biztosításához szükséges intézkedések körét. A diagnosztikai vizsgálatok 
elvégzése nélkül a biztonságba helyezés tevékenységei megalapozatlanná válnak, 
esetleg nem lesznek elégségesek a vízbázis biztonságban tartásához, amely szélsıséges 
esetben a lakosság elégtelen vízminıségő ivóvízellátásával járhat. 
 
Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás. 
Támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre 
vonatkozóan): 100%. 
Támogatás összege: Projekt-támogatást a minimum 20 000 000 Ft és a maximum 500 
000 000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségő projektek kaphatnak. 
 
 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésükrıl szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 7.§-a, valamint a Pályázati kiírásban foglaltak alapján Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata, Bugyi Község Önkormányzata, Kakucs Község 
Önkormányzata és Örkény Város Önkormányzata, az ivóvízellátásra vonatkozó 
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében önkormányzati társulás 
létrehozását tervezi Vízbázis védelmi Projekt Társulás megnevezéssel. 
 



Határozati javaslat: 
 

1.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben egyetért 
azzal, hogy az Önkrományzat részt vegyen a „Környezet és Energia Operatív 
Program 2.2.3.A Vízbázis-védelem” keretében benyújtandó „Alsónémedi-
Bugyi-Kakucs-Örkény üzemelı sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai 
vizsgálata” címő pályázaton, és vállalja a pályázati támogatásból kiépült 
monitoring mőködtetését a DAKÖV Kft, mint vízközmő szolgáltató 
közremőködésével. 
A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázaton való 
részvételét megelızıen Társulási Megállapodást kíván kötni Bugyi Község 
Önkormányzatával, Kakucs Község Önkormányzatával és Örkény Város 
Önkormányzatával Vízbázis védelmi Projekt Társulás megnevezéssel. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
2.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elıkészítésével, az 

abban foglalt feladatok végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokról szóló Társulási Megállapodás tervezetet terjessze a Képviselı-
testület soron következı rendes ülésére. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı rendes ülése 
Felelıs: polgármester 

 
 
Alsónémedi, 2011. június 15. 
 

        Vincze József 
polgármester 

 
Melléklet 
 
Pályázati felhívás a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem 
Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP – 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz - 
KIVONAT ! 
Az Általános Pályázati Útmutató, valamint a Pályázati Felhívás terjedelmük miatt nem 
került kinyomtatásra. A fenti anyagok teljes terjedelmükben elérhetıek és 
elektronikusan megkérhetıek a környezetvédelmi elıadónál: Püskiné Tóth Krisztina, 
puskine.kriszta@alsonemedi.hu  



Melléklet a 3. sz. napirendi ponthoz 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -  KIVONAT! 
 

a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem Üzemelı vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata KEOP – 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz 

 
Pályázati konstrukció megnevezése: Környezet és Energia Operatív Program / Ivóvízbázis-
védelem / Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata / KEOP – 2.2.3/A/09-11 
A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” prioritási 
tengely „Komplex vízgyőjtı fejlesztés” intézkedéséhez kapcsolódik. 
 
A támogatás célja és háttere: 
Az alapvetı cél az emberi tevékenységbıl származó szennyezések megelızése, a természetes 
(jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek környezetében. Ezen 
belül az „Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” elnevezéső támogatási komponens 
célja a sérülékeny földtani környezetben lévı üzemelı ivóvízbázisokon a vízbázis-védelmi 
biztonságba helyezési beruházások megalapozása, valamint diagnosztikai vizsgálatainak 
végrehajtása, abban az esetben, ha elızetes vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét 
kimutatják. 
A diagnosztikai fázis keretében vizsgálni kell a vízbázis állapotát, monitoring hálózatot kell 
kiépíteni a vízkivételek, a vízkészlet megfigyelésére a szennyezı-források környezetében, 
valamint meg kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendı védıterületet és a 
védelem biztosításához szükséges intézkedések körét. A diagnosztikai vizsgálatok elvégzése 
nélkül a biztonságba helyezés tevékenységei megalapozatlanná válnak, esetleg nem lesznek 
elégségesek a vízbázis biztonságban tartásához, amely szélsıséges esetben a lakosság 
elégtelen vízminıségő ivóvízellátásával járhat. 
 
A rendelkezésre álló forrás: 
A vízbázis-védelem konstrukció keretében a projektek megvalósítására a 2007-2013. közötti 
idıszakban 5,94 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2011-2013-as idıszakban a további 
pályázatok támogatására összesen 3,53 milliárd forint áll rendelkezésre, melynek 
felhasználása az igények függvényében a keret kimerüléséig történik. Jelen pályázati kiírás 
forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja. 
 
Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás. 
 
Támogatás mértéke: 
A projekt elıkészítésre nyújtható támogatás mértéke: A projekt teljes tervezett igényelt 
támogatásának a 6 %-a! 
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az 
elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. 
A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket valamint a nem 
támogatható tevékenységeket tartalmazza. 
 
Támogatás összege: 
A projektre nyújtható támogatás összege: Projekt támogatást a minimum 20 000 000 Ft és a 
maximum 500 000 000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségő projektek 
kaphatnak. 



 
A pályázók körének meghatározása: 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdálkodási 
formakóddal): 
a) Helyi önkormányzatok 
b) Helyi önkormányzatok társulásai 
c) A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró alábbi szervezetek: - többségi 
állami tulajdonban lévı regionális vízmő társaságok 
 
Támogatható tevékenységek: 
- Projekt elıkészítés (A pályázat támogatása esetén utólagosan elszámolható tevékenység!) 

o Állapotfelmérés, archív információk begyőjtése; 
o Légifelvételezés; 
o Mintavételezés, laborvizsgálat; 
o Elızetes modellezés; 

- Szennyezı források feltárása; 
- Monitoring-rendszer kialakítása fúrással vagy szondával; 
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések; 
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; 
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; 
- A meglévı észlelı kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása; 
- Vízszintészleléshez, vízminıség vizsgálatokhoz kapcsolódó mőszertelepítés; 
- Modellezés, védıterület meghatározása; 
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védıterületi határozathoz szükséges dokumentáció 

összeállítása; 
- Térinformatikai feldolgozások készítése; 
- Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok. 
 
Elszámolható költségek: 
Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minısül elszámolható 
költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetıség! 
Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a 
kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Nem egyértelmő 
helyzetekben célszerő az illetékes NAV Igazgatóság nyilatkozatának elızetes kikérése, mert 
ebben az esetben a támogató is ez alapján jár el. 
 
A következı költségkategóriákra igényelhetı támogatás: 
1. Immateriális javak / Szellemi termékek (csak a megvalósítás során) 
2. Tárgyi eszközök 
3. Anyagjellegő ráfordítások 
4. Személyi jellegő költségek (csak a megvalósítás során) 
Egy projektelem csak egy költségkategóriában szerepelhet, vagyis ugyanaz a projektelem nem 
számolható el tárgyi eszközként, anyagjellegő ráfordításként és projektmenedzsment esetén 
személyi jellegő ráfordításként. 
 
A pályázatok benyújtásának elsı napja 
2011. április 1. 
A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. A pályázatok 
formai ellenırzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik. 
 



4. sz. napirendi ponthoz 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
2011. június 20-i ülésére 

 
Tárgy:  Dózsa György Tér – Halászi K. utca közötti településközpont 

átépítéséhez tervkészítés és forrás biztosítása 
 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
 
A településközpont (a Fő út Dózsa György tér és Halászy Károly utca közötti  
szakasza) környezetrendezése kapcsán két árajánlat érkezett be az engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítésére. 
 
A mellékelt árajánlatok alapján szükséges döntést hozni a tervező kiválasztása illetve a 
tervezési költség forrásának biztosítása tárgyában. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javasolja a 
Képviselő-testület felé, hogy a Dózsa György tér – Halászy K. u. közötti 
településközpont átépítésnek tervezésével …..-t bízza meg, a tervezéshez 
szükséges összeget a 2011. évi költségvetésben az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök   
 
 
Alsónémedi, 2011. június 15. 
 
 

Vincze József 
polgármester 


