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1. HELYZETELEMZÉS
1.1.

Támogatást igénylő bemutatása

A pályázó szervezet Tápszentmiklós Község Önkormányzata. Tápszentmiklós község GyőrMoson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járásban található A Sokorói-dombság déli, az
Igmándi-Kisbéri medence nyugati peremén helyezkedik el. Kapcsolata egyértelmű a Bakony
tájegységgel. Határos Komárom-Esztergom megyével és Veszprém megyével is. Felszíne
változatos. Az alacsony dombokat és a köztük lévő völgyeket homokos, agyagos-löszös, üledék
borítja. Győrtől 27 km távolságra, délkeletre fekszik. Közúton több irányból érhető el. A
lakosságszám általánosságban stagnáló tendenciát mutat, de szép számmal képviselteti magát
a bölcsődei korosztály. 2018.január 1-jén a lakosságszám 941 fő volt, 2018. január 1jén pedig
939 fő. Jelenleg a 0-2 év közötti gyermekek száma 29 fő.
A település demográfiai adatairól elmondható, hogy lakosságszáma stagnáló, viszont az utóbbi
két évben nagyon sok fiatal költözik ki a településre, melyet a kisgyermekek magas és növekedő
száma is jelez. Az elmúlt 2 évben számos többségében fiatal, középkorú család lelt új otthonra
Tápszentmiklóson.
Tápszentmiklós infrastrukturális ellátottsága a mai kor igényeinek megfelelő, víz, gáz és
szennyvízhálózat is van a faluban. A településen van óvoda, nyolcosztályos általános iskola,
háziorvos, napi működésű önkormányzati hivatal, egyedül a 3 év alatti kisgyermekek nappali
ellátása megoldatlan.
Tápszentmiklós Község Önkormányzata látja el a konzorciumi vezető szerepet.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatal vállalta fel a projekt menedzsmenti
feladatok ellátását. Ő felel a projekt szakmai előrehaladásának jelentéséért, az egyes
mérföldkövekhez kapcsolódó konzorciumi találkozók koordinációjáért és a mérföldkövekhez
illesztett szakmai beszámolók, a kifizetési kérelmek benyújtásáról, esetleges hiánypótláskor
felmerülő feladatok ellátásáról.
Ellátandó feladatok leírása
A projektmenedzser tárgyi projekthez kapcsolódóan irányító szerepet tölt be a projekt
megvalósítása érdekében. A projektet és a projektben résztvevőket átfogóan koordinálja,
motiválja és munkájukat irányítja. Elvégzi a projekt előre haladásának ellenőrzését és
irányítását. A monitoring adatok alapján a közreműködő szervezetet és az irányító hatóságot
tájékoztatja a projekt pillanatnyi állapotáról és előre haladásáról.
A pénzügyi vezető a pénzügyi terület felelőse, a projekt költségvetésének állandó nyomon
követése. Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési
kérelmeinek elkészítése a feladata. Közreműködik a projekt előre haladási jelentések, változás
bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a
változások pénzügyi vonatkozásaira.
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1.2.

Érintett terület lehatárolása

Tápszentmiklós település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos
elvezetésre és helyben szikkasztásra épül. A korábbi években a település törekedett a területek
megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok enyhítésére.
A tervezés során figyelembe kell venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy
az éghajlatváltozás elkerülhetetlen, sőt már a részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez
alól hazánk sem, aminek következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum
értékhatárainak a kiszélesedése figyelhető meg. A fentebbiek következménye tervünk
tárgyának - a csapadékvizek extrémitásának a fokozódása is.
Azonban a csapadékvíz elvezetése a mélyebben fekvő Kertalja utcában nem megoldott,
beavatkozást kíván. A meglévő nyílt, mederburkolt árok állapota véglegesen leromlott, ezáltal
a csapadékvíz elvezetését már nem tudja biztosítani. Az ide érkező csapadékvizek a Fő utcából
a Rákóczi utcán keresztül jutnak el nyílt szikkasztó árokrendszeren keresztül, azonban ez is
felújításra, rekonstrukcióra szorul. A meglévő közműhálózathoz igazodva ezen árkok
mélyítése, szélesítése nem jelent megoldást a szűk utcában. A fent leírtakhoz kapcsolódva a
további beavatkozás a csapadékvíz elvezetésének indoklása, szükségszerűsége:
a tervezéssel érintett utca további részeinek csapadékvíz elvezetési problémái teljes
mértékben megoldódnak,
ezáltal a továbbiakban nem kell újabb vis-maior eseményekkel számolni, magán és
közterületi veszélyeztetések megszűnnek
a további közterület rendezések előtt megnyílik a lehetőség, a csapadékvíz kérdése
megoldott lesz
a már kiépült infrastrukturális elemek – különösen útburkolatok – állagmegóvásához
nélkülözhetetlen
A település vízkár elhárítási helyzetének javítása céljából az Önkormányzat az elkezdett
munkák folytatását határozta el. A leginkább veszélyeztetett területeire vízrendezési
engedélyezési tervet rendelt meg, mely alapul szolgálhat a megvalósításhoz szükséges pénzek
pályázati úton történő előteremtéséhez.
A fejlesztés az alábbi létesítményekre terjed ki:
mederburkolt vízelvezető árok, ~ 350 fm hosszban a Kertalja utcában
út és kapubehajtók alatti átvezetések, átereszek
a Fő utcai levezető árok és a Rákóczi utcai szikkasztó árok újra profilozása.
A tervezett fejlesztésekkel érintett területeket mutatja be a mellékelt átnézeti helyszínrajz.
Ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy az éghajlatváltozás elkerülhetetlen, sőt már a
részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez alól hazánk sem, aminek a
következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum értékhatárainak a
kiszélesedése figyelhető meg. Az előbbiek következménye jelen pályázatunk tárgyának a
csapadékvizek extrém nagy mennyiségben való megjelenése. A korábbi években a település
törekedet a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvíz okozta károk enyhítésére. Jelen
fejlesztés ezen erőfeszítések folytatására irányul, annak érdekében, hogy a településen belüli
érték megóvás, az élhetőbb települési környezet kialakítása megvalósuljon, aminek hosszútávú
pozitív következménye lehet a település gazdasági és népességszámbeli fejlődése, növekedése.
Tápszentmiklós község nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával ugyanakkor
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a településen tapasztalható folyamatos fejlesztések megkövetelik jelen beruházás
akcióterületének a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák tisztázását, megoldását is.

1.3.

A terület természeti környezet bemutatása

Tápszentmiklós Győrtől 27 kilométer távolságra, délkeletre fekszik. Közúton több irányból
érhető el: Győr felől a 8222-es, Tatabánya-Kisbér, illetve a 82-es főút veszprémvarsányi
szakasza felől pedig a 8218-as úton. Vasúton korábban elérhető volt a Tatabánya–Pápavonalon, de itt 2007-ben megszűnt a személyforgalom. A Sokorói-dombság déli, az IgmándiKisbéri medence nyugati peremén helyezkedik el. Kapcsolata egyértelmű a Bakony
tájegységgel. Határos Komárom-Esztergom megyével és Veszprém megyével is. Felszíne
változatos. Az alacsony dombokat és a köztük lévő völgyeket homokos, agyagos-löszös, üledék
borítja.
Az Igmánd–Kisbéri-medence a Pannonhalmi-dombság és a Cuhai-Bakony-ér völgye között
fekszik. A nyugati része Győr-Moson-Sopron, a keleti oldala Komárom-Esztergom megyéhez
tartozik. Az Igmánd–Kisbéri-medence nyugat–keleti irányban hosszabban elhúzódó erózióderáziós völgyekkel feldarabolt medence. A medence legszélesebb része esik a megyére. Ennek
a résznek a felszíne nagyon változatos. A Pannonhalmi-dombság (másik nevén: Sokoróidombság) letarolt pliocén homokjából és felső-pannonhalmi agyagjából felépült dombok
tagolják (Péri-hegy). Az alacsony dombokat és a közöttük húzódó völgyeket homokosagyagos-löszös üledék borítja. A medencét Mezőörs környékén a Cuhai-Bakony-ér öntései
borítják. A medence déli pereme már nem tartozik Győr-Moson-Sopron megyéhez.
Igmánd–Kisbéri-medence

A szakirodalom a három dombsorból (Pannonhalma, Ravazd-Csanaki vonulat, Sokoró) és két
fő völgyből (Pannonhalmi völgy, Tényői völgy) álló kistájat a közelmúltig mindenütt
Pannonhalmi-dombság néven említette. Néhol azonban megtaláljuk a Sokoró (Sokoróihalomvidék) nevet is, amelyet az egész területre alkalmaznak. A táj elhatárolása nem könnyű.
Délről a Bernát-patak (Bornát patak) és a sokorói Bakony ér, keleten a Vezseny-ér és a Pándzsapatak egy szakasza alkotja a határt. Pontosabb az elhatárolás, ha a dombság peremén települt
falvakat összekötő vonalat tekintjük határnak. Ez a vonal a Nagydém és Hathalom – Gic –
Románd – Bakonypéterd – Tápszentmiklós – Táp – Nyalka – Pázmándfalu – Töltéstava – Győr
(Ménfőcsanak) – Felpéc – Kajárpéc – Nagydém községeket köti össze. Így viszont a községek
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közigazgatási területe nyúlik át a szomszédos tájak és Veszprém megye területére. A
Pannonhalmi-dombság területe 300 km², más adatok szerint 241 km², ami szintén az elhatárolás
nehézségeire utal. Legmagasabb pontja a Szent Pál-hegy (Nyúl és Tényő között), 316 méter.
A három dombvonulat közül a középső a leghosszabb, a legszélesebb és a legmagasabb. A
dombvonulatok területének jelentős részét erdő borítja; jellemző fafaj a cser, ami mellett még
kocsányos tölgyet, erdei- és feketefenyőt, valamint akácot találunk nagyobb térfoglalással.
Sokorói-dombság

Éghajlatilag átmenetet képez a Bakony és a Kisalföld között, az éves átlaghómérséklet 9,50C
körül alakul. A terület felszíni vizekben szegény, csak a dombok között található néhány kis
vízhozamú patak. A tervszerű erdőgazdálkodás miatt a Sokorói-dombságot nagyrészt telepített
erdők uralják, már csak kisebb-nagyobb erdőfoltok utalnak arra, hogy a területet eredendőleg
cserestölgyesek, és tatárjuharos lösztölgyesek borították. Az erdei rétek és a tölgyesek
legjellemzőbb növényei a tavaszi hérics, a nagy ezerjófű, a leánykökörcsin, az erdei szellőrózsa
és az erdei ciklámen. Es még mindig több kosborfaj virít a dombokon: a kardos madársisak,
agárkosbor, vitézkosbor stb. Természetvédelmi szempontból a fejlesztéssel érintett helyszínen
nem található védett területegység, sem Natura 2000 -es terület.
A többségében NY - ÉNY irányú szelek, a nyitottság miatt akadálytalanul juttatják a dombvidék
fölé a nedves légtömegeket, Így a csapadék eloszlása, mennyisége viszonylag egységesnek
mondható és általában megegyezik a közeli síkvidék viszonyaival. Az évi csapadékmennyiség,
650-700 mm között mozog.
A Sokoró mind felszíni, mind felszínalatti vizekben szegény. A térségben eredő, illetve az itt
áthaladó patakok többsége a völgyek futásirányát követve, a közeli Marcalba vezetik le vizüket.
A vízgyűjtő fő vízfolyása a Nagy-Pándzsa. Jelentősebb mellékágai a Kis-Pándzsa és a Vezsenyér. Ezen kisvízfolyások közül a Nagy-Pándzsa és a Vezseny-ér az Eszak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében találhatók, a Kis-Pándzsát a Győri
Vízgazdálkodási Társulat üzemelteti. A vízgyűjtő teljes területét a Sósos-ér, Sokorói-Bakonyér,
Bornát-ér, Csuki-ér vízfolyások vízgyűjtő területe egészíti ki. A Pándzsa a Győrszentmártonivölgy ÉNY-i lefolyású patakja, míg a Bernát-ér a DK-i irányú vízfolyása. A Sósos-ér a Tényőivölgyből ÉNY-ra folyik, DK-re pedig a Csuki-ér. E patakok vízhozama, hozzájuk számítva a
dombságot NY-ról keretező Sokorói Bakony-eret és Pázmánd -és Vezseny-eret is, nem jelentős.
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A tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések következtében a patakok rendszeresen
megáradnak.
Természetvédelem

Tervezési
terület

Forrás: geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
A 45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet mellékletei alapján a tervezési terület nem tartozik az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű NATURA 2000 területei közé.
A létesítés helyszíne nem áll természetvédelmi oltalom alatt.

1.4.

Vízgazdálkodási helyzet bemutatása

Tápszentmiklós település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos
elvezetésre és helyben szikkasztásra épül. A korábbi években a település törekedett a területek
megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok enyhítésére. A tervezés során figyelembe kell
venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy az éghajlatváltozás
elkerülhetetlen, sőt már a részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez alól hazánk sem,
aminek következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum értékhatárainak a
kiszélesedése figyelhető meg. A fentebbiek következménye tervünk tárgyának - a
csapadékvizek extrémitásának a fokozódása is. Azonban a csapadékvíz elvezetése a mélyebben
fekvő Kertalja utcában nem megoldott, beavatkozást kíván. A meglévő nyílt, mederburkolt árok
állapota véglegesen leromlott, ezáltal a csapadékvíz elvezetését már nem tudja biztosítani. Az
ide érkező csapadékvizek a Fő utcából a Rákóczi utcán keresztül jutnak el nyílt szikkasztó
árokrendszeren keresztül, azonban ez is felújításra, rekonstrukcióra szorul. A meglévő
közműhálózathoz igazodva ezen árkok mélyítése, szélesítése nem jelent megoldást a szűk
utcában.
Vízbázis érintettség
7

Tervezési
terület

Forrás: geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
A fenti térkép alapján a tervezési terület nem tartozik vízbázis védőterület alá.
Érzékenységi besorolás
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról melléklete szerint Tápszentmiklós település
"érzékeny" területi besorolás alatt áll.
Talajvízállás
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról című
jogszabály szerint:
2. §
19. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított
legmagasabb szintje 1,5 méter felett van,
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Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
A fentiek szerint Tápszentmiklós település egy része az alacsony talajvízállású területek közé
tartozik.

1.5.

Demográfiai, társadalmi környezet bemutatása

Tápszentmiklós lakosságszáma általánosságban stagnáló tendenciát mutat, de szép számmal
képviselteti magát a bölcsődei korosztály. 2017.január 1-jén a lakosságszám 941 fő volt, 2018.
január 1jén pedig 939 fő. Jelenleg a 0-2 év közötti gyermekek száma 29 fő. Tápszentmiklós
azon települések közé tartozik, ahol az elmúlt 5 évben a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű 0-3 éves korú gyermekek aránya 0%. A település demográfiai adatairól
elmondható, hogy lakosságszáma stagnáló, viszont az utóbbi két évben nagyon sok fiatal
költözik ki a településre, melyet a kisgyermekek magas és növekedő száma is jelez. Az elmúlt
2 évben számos többségében fiatal, középkorú család lelt új otthonra Tápszentmiklóson. A
településen dolgos, szorgalmas emberek élnek, akik döntő többségben a megyeszékhelyre,
Győrbe járnak dolgozni.
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Népesség

Tápszentmiklós népességének alakulása 2015-től 2019 -ig (fő)
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Tápszentmiklós népességének alakulása 2015-től 2019 -ig (fő)

Lakások száma 345, népességet figyelembevéve, ez 2.7 fő per lakás. Ha népesség azonos
ütemben változna mint [2018-2019] időszakban (-0.32%/év), 2021-ban Tápszentmiklós
lakossága 934 lenne.

1.6.

Meglévő állapot bemutatása

Az eddig részletezettekből is kiviláglik, hogy Tápszentmiklós települése folyamatosan
törekszik a község infrastrukturális fejlesztésére, amelybe beletartozik a rendezett csapadékvízelvezetőrendszer kiépítése és annak fenntartása is. Ugyanakkor jelen munkálatok költségei
jelentősen meghaladják a település számára rendelkezésre álló források mértékét, így a pályázat
nyújtotta lehetőségekkel szeretnék megoldani a problémás terület vízelvezetési nehézségeit.
A fentebb ismertetett és már kiépített településrészeken túl, a településen további beavatkozásra
váró részek is vannak, amelyek önállóan, vagy a korábban kiépített rendszerhez kapcsolódóan
lesznek működőképesek. A tervezési terület magassági viszonyai adottak, így a mély fekvésű
területre szabályozatlanul lefolyó csapadékvizeket kormányozni tározni és irányítani kell. Az
Önkormányzattal közösen meghatározott beavatkozási helyszínek áttekintő helyszínrajza:

Kertalja utca, kapcsolódóan Rákóczi utca és Fő utcai levezető árok
Tervezési terület hossza: ~ 380 fm
Vízgyűjtő terület: 8.30 ha
Érintett hrsz-ek: 95, 110, 123, 138, 08/7
A területen jelenleg szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve,
önállóan, elkülönülten „üzemelnek”. A földárkok sok helyen feliszapolódtak.

Kertalja utca – meglévő nyílt, burkolt, felújításra, bővítésre szoruló elvezető árok
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Fő utcai levezető árok, jól láthatóan rekonstrukcióra, mederkotrásra szorul
Rákóczi utcai szikkasztó árok – felújításra, rekonstrukcióra szorul

1.7.

Fejlesztési szükség bemutatása

Az országos évi csapadékösszeg 2018-ban 607,7 mm, mely az 1981-2010-es átlag 101%-a. A
2018-as év így az 57. helyre került az éves csapadékösszeg alapján a 118 éves hosszú éghajlati
sorban. Kiemelkedőnek számít a februári és a márciusi csapadékmennyiség, amikor több, mint
kétszer annyi csapadék érkezett, mint a normálérték. Februárban országos átlagban több, mint
70 mm érkezett, mely az 1901-től kezdődő idősorban a 8. legnagyobb februári
csapadékösszegnek számít. A márciusi 85 mm-es havi csapadékösszeg a rangsorban a 3.
legnagyobb 1937 és 2013 után. Az átlagosnál csapadékosabb volt a június (+35 %).
Az évi csapadékösszeg térbeli eloszlása az alábbi ábrán látható, amely alapvetően tükrözte a
2018-as évben is a domborzati adottságok hatását, azonban ezúttal igen jelentős területi
különbségek is adódtak a Dunántúl és a Tiszántúl között. A Balatontól északra jóval 650 mm
feletti éves csapadékösszeg fordult elő.
Tápszentmiklós és környéke a csapadékosabb területek közé tartozik, ahol 650 mm feletti
csapadék hullott.
A 2018 évi csapadékösszeg

Forrás: OMSZ
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Ahogy az alsó ábrán látható az 1981-2010-es normált és a 2018. évi csapadékösszeget
összevetve elmondható, hogy az ország jelentős részén a megszokott mennyiségnek 90-110 %át jegyezték.
Tápszentmiklóson és környékén 110-120% közötti, de a megyénkben 120% feletti
csapadékmennyiség növekedés figyelhető meg. Ezért is kiemelten fontos, hogy a
csapadékvédelmi rendszereink fejlesztését folyamatosan végezzük.
A 2018. évi csapadékösszeg az 1981-2010-es normál %-ában

Forrás: OMSZ

A csapadék eseményeket követően kialakult helyzetekben közös, hogy – mint az a mellékelt
káreseményeket igazoló dokumentumokból is látható – jelen fejlesztés által érintett területen
összpontosultak azok káros hatásai, elöntések, pangóvizek formájában. Jelenlegi állapotában
tehát a terület nem képes az itt összefolyó, felgyülemlett csapadékok kezelésére és elvezetésére.
Mivel a tendencia azt mutatja, hogy térségünk csapadékmennyisége folyamatosan növekszik és
a vízelvezető rendszerek már most sem képesek kezelni a helyzetet, ezért kiemelten indokolt
jelen projekt megvalósítása.
Nagyobb esőzések esetén jelentős káresemények fordultak elő a településen. A legfőbb veszélyt
jelentő tényező a Sokoró-dombság adottságai a szabdalt vízmosásokkal, melyek állandó elöntés
veszélyt jelentenek a települések síkvidéki részein. A vízmosások számos esetben a hegyi
részek megközelítő útjaiként funkcionálnak, de egy-egy komolyabb esőzés után a kimosódás
miatt közlekedésre alkalmatlanná válnak. A kimosódással együtt jár a partfalak erodálódása,
valamint a termőföld lemosódása, ami hordalékként jelenik meg a települések síkvidéki részein.
A nagy intenzitású nyári záporok a meredek lejtőkön levonulva hordalékot szállítanak, melyet
a kevésbé lejtős szakaszra érve leraknak. Ez a lerakódás a későbbiekben terelőműként
funkcionál, s rátereli a vízgyűjtőről érkező vizeket a felhajtó utakra, melyek a használattól
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egyébként is kopnak, mélyülnek. Így a felhajtó utak állapota egyre romlik, sőt a vizek
ésszerűtlen visszaterelése a vízmosásba még nagyobb katasztrófát — az út leszűkülését —
jelentheti. A szakszerűtlen beavatkozások helyreállítása rendkívül költséges, hiszen az utat
egyik oldalról meredek partfal, a másik oldalról meredek szakadék szegélyezi
A csapadékvíz elvezetésének hiánya az ingatlanok közvetlen károsításán kívül természet- és
környezetvédelmi szempontból is káros. A csapadék a jelentős mennyiségű hordalékot az
alacsonyan fekvő, laposabb területekre szállítja, ahol ezeket lerakva további gondokat okoz a
települési infrastruktúrában, szennyeződést szállíthat a vízbázis védőterületre. A nagy
intenzitású csapadék által okozott veszélyeztetés alapvetően az alábbi három csoportban
jelentkezik:
• a település területén jelentkező felszíni elöntések,
• a felszínalatti létesítmények elöntése,
• a település egyes területein lerakódó hordalék.

1.8.

Védendő értékek bemutatása

A vízrendezés szükségességének indoka a lakosság és a település értékei
veszélyeztetettségének bemutatásával:
A beruházás keretében védendő értékek és a beruházási költségek aránya:
A számítások piaci értékbecsélés alapján történt. A területen lakóházak mellett, vállalkozások
is találhatók. A telkek, lakóingatlanok értékbecslése átlagos ingatlanérték alapján került
kiszámításra. Az ingatlanok átlagban 161 m² nagyságúak, a térségben az átlag m² ár 255 e Ft és
183 e Ft/m² között mozgott 2019-ben. Ennek átlagával számolva ingatlanonként átlagosan
bruttó 35.259.000– Ft. Összesen a megvédett területen 41 db telek és lakóház található, melynek
summázott összege tehát 1.445.619.000.- Ft.
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ü𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ő é𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 1.445.619.000
=
= 57,824
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎá𝑧𝑧á𝑠𝑠 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙é𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
25.000.000

Projekt területén védendő értékek:
Magántulajdon (lakóházak, ingatlanok): 1.445.619.000.- Ft
A fejlesztéssel érintett területen található továbbá számos vállalkozás, például:
• Váradi László EV
• Matyikó Richárd EV
• Oláh Antal Attila EV
• Horváth Attila EV
• NIMFA KFT
• Szundi Mixer Kft

2. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK KIJELÖLÉSE
2.1.

Célok meghatározása

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5.
számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése,
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környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények
megelőzése. A felhívás esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő
fakadó vizek 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.
Átfogó cél: A projekt közvetlen célja, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes
legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és
elvezetését a fejlesztett szakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer
kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz
okozta károk megelőzése.
Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik,
melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt
pozitívan érinthet:
• jelentős anyagi károk kivédése;
• a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
• a településrészben az életminőség javulása.
• További specifikus célok:
o települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.
o közterületek állapotának állagmegóvása
o esélyegyenlőség biztosítása;
o népességmegtartó településfejlesztés;
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a
2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus
céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének
kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az
ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti
káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak
szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul
a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal
veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése.
A megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által javul a települési környezet, amely hozzájárul a
gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint kedvezőbb életminőséget
biztosít, így segíti a népességmegtartást.
Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi
tevékenységek alapján:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
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b) 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 indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány
miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület
védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.
b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
b.) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült
közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú
burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben
lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.
Nem támogatható tevékenységek
A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.
2.1.1. A felhívás előírásai:
Műszaki Szakmai előírások:
• A projektnek előre látható klímakockázata nincs, az erről készült nyilatkozat jelen
dokumentum mellékletét képezi.
• A tervezés során figyelembe vesszük, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza
nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre (147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés alapján). A projekt törekszik a vízvisszatartásra,
késleltetett levezetésre, területi beszivárgás elősegítésére.
• A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a beruházás
összegét. Az alátámasztó számítást a PET 1.8. pontja tartalmazza.
• A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Startégiával, melyről a
nyilatkozat jelen dokumentum mellékletét képezi.
• Ingatlankiváltás a projektben nem releváns.
Nyilvánosság biztosítása
A hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei szerint (Infrastrukturális
fejlesztés 150 millió Ft alatt) kerülnek megvalósításra a nyilvánossági elemek, melyeket az
alábbi táblázat tartalmazza:
Feladatok

Igen* Nem*

A projekt előkészítő szakasza
Kommunikációs terv készítése
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és
lakossági terjesztése

X
X
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A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó
tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt
fizikai zárásáig

X

A projekt megvalósítási szakasza
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl.
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés
zárása, stb.)
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és
elhelyezése
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

X
X
„C”
X
X

A projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

X
X
X
X
„C” vagy
„D”

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése
A projekt tervezése és megvalósítása figyelembe vesszük, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
• Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt
által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló
vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során
megszüntetni.
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
• Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
• Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv,
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az
esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

2.2.

Tervezett beavatkozások bemutatása

Kertalja utca, kapcsolódóan Rákóczi utca és Fő utcai levezető árok
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Tervezési terület hossza: ~ 380 fm
Vízgyűjtő terület: 8.30 ha
Érintett hrsz-ek: 95, 110, 123, 138, 08/7
A területen jelenleg szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve,
önállóan, elkülönülten „üzemelnek”. A földárkok sok helyen feliszapolódtak.
-

Kertalja utca – meglévő nyílt, burkolt, felújításra, bővítésre szoruló elvezető árok

-

Fő utcai levezető árok, jól láthatóan rekonstrukcióra, mederkotrásra szorul

-

Rákóczi utcai szikkasztó árok – felújításra, rekonstrukcióra szorul

Várhatóan kiépítésre kerül:
- mederburkolt vízelvezető árok, ~ 350 fm hosszban a Kertalja utcában
- út és kapubehajtók alatti átvezetések, átereszek
- a Fő utcai levezető árok és a Rákóczi utcai szikkasztó árok újra profilozása.
Részletesen a támogatási kérelemhez csatolt tervdokumentációban.

2.3.

Tervezett szemléletformálás bemutatása

Tápszentmiklós község Önkormányzata elkötelezett a környezetbarát megoldások
népszerűsítésében, ekként – a község lakosainak szemléletformálása végett – a fejlesztés
időtartama alatt több népszerűsítő, tájékoztató akciót, programot kíván szervezni. A programok
tematikus összeállításával a község teljes lakosságának a spektrumát –az óvodásoktól kezdve a
felnőtt korosztályig – le kívánják fedni. Terveink szerint 1 alkalommal az iskolás diákok részére
kerül bemutatásra a csapadékvíz újra hasznosítása és helyben történő hasznosítása. Továbbá
egy másik tervezett alkalommal egy közösségi rendezvényen kerül figyelem felhívásra a lehulló
csapadékvíz további hasznosítása. A pályázathoz tartozó kötelező szemléletformáló
eseménnyel, demonstrációs bemutató segítségével igyekszik a település önkormányzata
motiválni a lakosságot a zöld infrastruktúra fejlesztésének szélesebb körű alkalmazására.

2.4.

Tervezett speciális műszaki megoldások indoklása

Jelen fejlesztés speciális műszaki megoldást nem igényel:
• Keresztező közművek kiváltásai:
A tervezett vízelvezető/útteknő burkolat építése során keresztező közmű kiváltása nem
tervezett.
• A támogatásból létrehozott létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül
szükséges és indokolt beruházások:
A tervezett létesítmények önkormányzati útról közvetlenül megközelíthetők, előzetes
beruházás nem szükséges.
• A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a
fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása:
áteresz építése miatt szükséges a meglévő út helyreállítása, becsült költség: nettó:
~1.800.000 Ft
• Árkok lefedése és fedett vízelvezető árkok építése:
Fedett vízelvezető árok nem kerül kiépítésre a tervezett projekt megvalósítása során.
• Külterületi szakaszokon tervezett beavatkozások:
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Külterületi szakaszt nem érint a tervezett projekt.
Részletes indoklások a tervdokumentáció véglegesítésekor az 1. mérföldkő szakmai
dokumentációjának részeként készülnek.

2.5.

Tervezett tevékenységek illeszkedése a városfejlesztési stratégiához
(ITS) és Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz (HEP)

Jelen fejlesztés Tápszentmiklós község településen valósul meg, így a városfejlesztési
stratégiához való illeszkedése nem releváns.
Tápszentmiklós önkormányzata az esélyegyenlőségi program elfogadásával érvényesíteni
kívánja a következő átfogó célokat:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő
hozzáférés elvét,
• szegregációmentességet.
A beruházás által érintett terület vízrendezése közvetve hozzájárul a településen belüli
esélyegyenlőség biztosításához, továbbá a projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat
azon törekvésével, hogy a település egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő
hozzáférése közszolgáltatások, ide értve a csapadékvíz elvezetést és a belterületi vízrendezést.
A tervezett tevékenység (rendezett csapadékvíz elvezetés) másodlagos hatásaként jelentkezhet
a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a település
homogén esztétikai és funkcionális egysége.
A fejlesztés további társadalmi hasznossága, hogy a fejlesztések megvalósulása
eredményeképpen:
• A projektterületen fekvő ingatlanok értéke jelentősen növekedhet a csapadékelvezetést
biztosító infrastruktúra kiépítésével.
• A beruházás által érintett területre a gazdasági tevékenységet folytató – potenciálisan
munkahelyet teremtő vagy azok számát bővítő – vállalkozások a jelenlegi
lehetőségekhez képest nagyobb számban települhetnek, ezáltal is hozzájárulva a
település gazdasági fejlettségének azonos szinten tartásához.
A fejlesztés eredményeképpen az érintett utcák, közterek, de tágabb értelemben közvetlen
környezetük népességmegtartó ereje és a más településekről történő (pl. Győrből való
kitelepülés) lakossági betelepülés mértéke növekedik.

2.6.

Tervezett tevékenységek illeszkedése a vízgyűjtő gazdálkodási
tervhez

A projekt illeszkedése az aktuális területi vízgyűjtő gazdálkodási tervhez több szempont alapján
is figyelembe vett. Így elmondható, hogy:
A település az 1-4 Marcal elnevezésű alegységen helyezkedik el. A szikkasztással
az sp.1.4.1 Dunántúli-középhegység északi peremvidéke elnevezésű felszín alatti
víztest érintett.
A csapadékvíz helyben tartásának elsődleges célja a természetes beszivárgás
legteljesebb kihasználása és a talajvíz pótlása. A belterületi csapadékvíz18

gazdálkodás célja a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának megszüntetése és az
abból származó szennyezések csökkentése. Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín
alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, valamint a belterületi
vízvisszatartás elősegítését.
•

2.7.

a felújítandó, cserélendő csapadékvízelvezető-csatornák burkolatjai több évtizede
épültek, a környezeti, társadalmi hatások eredményeképpen állapotuk erőteljesen
leromlott.

A vizek helyben tartására való törekvés bemutatása

A területen a meglévő földárkokat felújítjuk, amelyben a lefolyásviszonyok a szikkasztást
lehetővé teszik.

2.8.

Befogadó bemutatása

A vízgyűjtő terület befogadója a Kertalja utca végén lévő, külterületi, 08/7 hrsz-ú ingatlanon
lévő fás, erdős terület.

3. PROJEKT HATÁSA, INTEGRÁLTSÁGA, FENNTARTÁSA
3.1.

Beavatkozás integráltsága

A TOP 2.1.3-16 „Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című
forrásallokáció, illetve a tervezett tevékenységek kapcsolódnak az intézkedések céljaihoz, mi
szerint a megye területi különbségeinek csökkentéséhez, az életkörülmények
kiegyensúlyozottabbá tételének eléréséhez. A tervezet beruházás alapvető célkitűzése továbbá
kapcsolódást mutat a „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció”-ban szereplő környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésekkel, melyek a következő
fejlesztéspolitikai feladatokat tartalmazzák egyrészt a környezetvédelem területén: az épített
környezet védelme, a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti
nevelés, szemléletformálás, a környezetbiztonság növelése, veszélyeztetés megelőzése, míg a
vízgazdálkodás terén a következők: a csapadékvíz elvezetés és tárolás fejlesztésének
támogatása és a vízgazdálkodáson belül a vízvisszatartás, tározás feladatán túlmenően az
árvízvédelmi védőképesség megtartása. Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése. A
projekt teljesítése hozzájárul, azon több operatív program célkitűzéshez, mi szerint a tervezett
fejlesztések eredményeképpen egy jobb, kellemesebb, élhetőbb környezet jöjjön létre a helyi
polgárok, a lakosság számára.
A projekt céljai és eredményei szorosan összekapcsolódnak és egy komplex egészet alkotnak a
településen megvalósuló egyéb projektekkel. A településen jelenleg egy TOP-os projekt
keretében a bölcsődei nevelés fejlesztésére irányuló fejlesztés valósul meg. A bölcsőde fontos
lépcsője az óvodai foglalkoztatásra való előkészítés. Így ehhez a projekthez szorosan
kapcsolódnak az utóbbi évek óvodai fejlesztései. Ennek eredményeképpen az óvoda nyílászárói
és energetikai fejlesztése történt meg. Továbbá KEOP projekt keretében napelemek kerültek fel
az óvoda épületére, amelyek jelen projekt energetikai szükségleteit is részben ki fogják
elégíteni. A csapadékvíz elvezetési fejlesztés a település élhetőbbé és vonzóbbá tételét segíti
elő. Az utóbbi évek minden fejlesztése a települési infrastruktúra korszerűsítését célozza.
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Kiemelten fontos, hogy ezek a korszerű körülmények ne csak a városokban, a közeli megyei
jogú városban legyenek elérhetőek, hanem a környező településeken is például
Tápszentmiklóson. A városból kiköltöző családok életszínvonalát az önkormányzat igyekszik
biztosítani amit jelen fejlesztés is elősegít.

3.2.

Kockázatelemzés

Kockázat megnevezése

Valószínűség
(kis/ közepes/ nagy)

Hatás

A kockázat kezelésének módja

nagy

A
tervezési
munkafolyamatok
folyamatos
nyomon
követése,
szükséges
hatósági
engedélyek
összegyűjtése,
a
megalapozó
dokumentum gondos kidolgozása azzal
kapcsolatos többszöri egyeztetések
megszervezése.

nagy

Kivitelezés kockázatai a projekt
megvalósítására
fontos
a
legmegfelelőbb
kivitelező
kiválasztása. A kivitelező kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében valósul
meg.

nagy

A kivitelezővel kötött vállalkozási
szerződésben a befejezés csúszása
miatt
olyan
kikötéseket
kell
meghatározni, amelyek fedezik a
pályázónak a projektben tervezettek
szerint történő lezárás elmaradásából
származó kockázatát. (kötbér)

Meghibásodások, technikai károk közepes

nagy

A tervezési fázistól kezdve folyamatos
konzultáció műszaki szakmérnökkel,
majd a megvalósítás alatt műszaki
ellenőr alkalmazása.

Támogatási döntés elhúzódása

közepes

nagy

A
csúszás
káros
hatásának
kiküszöbölésére a projekt ütemtervébe
tartalékidők kerültek beépítésre.

Kedvezőtlen időjárás

közepes

nagy

A
csúszás
káros
hatásának
kiküszöbölésére tartalék idők kerülnek
beépítésre az ütemezésbe.

közepes

Kapcsolódó jogszabályi környezet,
szabványok változása, kibocsátási
határértékek változása: területileg
illetékes Kormányhivatallal történő
egyeztetés, megfelelő tájékoztatás az
esetleges
változásokról,
az
üzemeltetéshez és egyéb jogi kérdések
megoldásához a jegyző bevonása.

Projekt előkészítésben rejlő
kockázatok (rossz tervezés stb.)

Nem megfelelő kivitelező

A kivitelezés során a kivitelező
nem tartja be a határidőket

Jogi kockázat

kicsi

kicsi

közepes

kicsi
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Pénzügyifenntarthatósági
kockázat

A projekt költségei a lebonyolítás
során meghaladják az előzetesen
meghatározottakat

Intézményi kockázat

3.3.

kicsi

közepes

kicsi

nagy

A támogatási kérelem megfelelő
módon és tartalommal, valamint
határidőben
történő
benyújtása,
folyamatos kapcsolattartás a területileg
illetékes
Államkincstárral.
Az
üzemeltetést az Önkormányzat végzi,
ezért ennek kiválasztása nem jelent
kockázatot.

nagy

A projekt magas szintű előkészítése
során figyelemmel kell lenni az
előzetes költségbecslésekre és a
hatékony
megoldások
költségalkalmazására. Megfelelő tervezéssel
és
körültekintően
megkötött
szerződésekkel
csökkenthető
a
költségnövekedés esélye.

közepes

Ezek kezelését az Önkormányzat
vezetése végzi, illetve a területileg
illetékes Kormányhivatal esetleges
segítségének
bevonása.
A
közbeszerzési feladatok ellátására, egy
külsős szakértő kerül megbízásra.

Ütemterv

A projekt kezdési időpontját 2021. augusztus 1-re tervezzük.
1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés
megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges
hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
Elérésének tervezett dátuma: 2021. december 31.
2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett
tulajdonviszonyának igazolása is.
Elérésének tervezett dátuma: 2022. március 31.
3. mérföldkő: Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka
eléri az 50%-ot.
Elérésének tervezett dátuma: 2022. június 30.
4. mérföldkő: A kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100 %-os készültségi szintjét.
Elérésének tervezett dátuma: 2022. szeptember 30.
5. mérföldkő: A projekt fizikai befejezése, eredményességmérési indikátor teljesítése.
Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása
Elérésének tervezett dátuma: 2022. november 30.
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3.4.

Fenntartás bemutatása

A beruházás keretein belül kivitelezésre került csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását,
javítását Tápszentmiklós kiemelten fontosnak tekinti. A pályázati felhívás előírásainak
megfelelően a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A rendezett rendszer csak akkor tudja feladatát betölteni, ha rendszeres karbantartását elvégzik.
A fenntartás legfontosabb feladata a kezdődő rongálódások megszüntetése, a meder, árkok,
csatornák iszapolása, műtárgyak, vízmosáskötések karbantartása, a meder és földárkok
kaszálása. Ezen feladatokra az önkormányzat saját üzemeltető társasággal nem rendelkezik, de
a fentebb említett feladatok elvégzése állandó munkatársaival és további,
közfoglalkoztatottakkal és a rendelkezésre álló eszközökkel (kisgépek, multifunkcionális
kisgépek), kéziszerszámokkal biztosított. A 2019-es évben a fenntartásra az alábbiak szerint
költött az önkormányzat:
• Város és községgazdálkodás 33.426.114 Ft (2 fő foglalkoztatott)
• Zöldterület karbantartás, kezelés 653.250 Ft
• Közutak, hidak alagutak karbantartása 437.731 Ft
Jelen összegek a következőkben részletezett feladatok, célokra került felhasználásra, fűnyírás,
ároktisztítás, egyéb tárgyi eszköz beszerzés, zöldterület kezelés, közút, híd karbantartás,
kisjavítás, bérköltség. a fenti összeg biztosítja jelentkező karbantartási, pótlási, javítási
költségeket.
Továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő kivitelező szerződésben vállalja, hogy
a fenntartási időszakban garanciális, jótállási tevékenységeket végez, melynek keretében a
rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba elhárítását elvégzi.
Összegezve a pénzügyi fedezet biztosítható.

3.5.

Hátrányos helyzetű lakosság bevonása

A településen hátrányos helyzetű lakosság aránya elhanyagolható, így a pályázatban a
bevonásuk nem lehetséges.

3.6.

Indikátor vállalások bemutatása

A „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” 380 fm.

3.7.

A tervezett költségek szakmai indokoltsága

A projekt összköltsége 25.000.000 Ft, amely nem tartalmaz „nem elszámolható költséget”. A
beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a
költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és költségelszámolási
módoknak. A projektben nem szükséges az arányosítás.
Saját teljesítésben a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a
projektmenedzsment tevékenységet, munkavállalói által. Az önkormányzat képzett és
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tapasztalt munkaerővel rendelkezik a feladat ellátására, ahogy az első fejezetben már
bemutatásra került. A jogszabályi háttér ezen feladat ellátására jogosulttá teszi.
A projekt költségvetése:
A felhívás szerint a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek
esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok
esetében:

Táblázat átalány költségek

Forrás: TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás
Az alábbi költségek a felhívás előírásai szerint a táblázatban szereplő %-os általány alapján
kerültek meghatározásra:
• Műszaki ellenőrzés költsége 250.000 Ft, amely a projekt 1%-a.
• Projektmenedzsment költsége 625.000 Ft, amely a projekt 2,5%-a.
Projekt előkészítés költségei, amelyek az 1. mérföldkőig kerülnek beszerzésre és kifizetésre:
• Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének költsége 400.000 Ft.
• Műszaki tervek elkészítésének költsége 850.000 Ft. A projekt megvalósításához
szükséges tervek elkészítése, valamint a kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésének
költségét kívánjuk az 1. mérföldkőig elszámolni.
A projektelőkészítésre tervezett költségek összesen 1.250.000, amely a projekt összköltségének
5 %-a, tehát a felhívásban előírtaknak megfelel.
Projekt megvalósításának költségei az alábbiak:
• A kivitelezési költsége tervezői költségbecslés alapján 22.400.653 Ft. Az alátámasztó
dokumentum jelen tanulmány mellékleteként csatolásra került.
Ebből út, járda helyreállítás becsült költsége: 1.800.000 Ft, amely a TOP 2.1.3-16
felhívás 5.7 pontjában meghatározott 15%-os korlát alatt marad (kivitelezés 8,03%,
projekt összköltségének 7,2%).
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Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 124.347 Ft, amely a projekt
0,5%-a alatt marad:
o Aloldal létrehozása meglévő weboldalon: bruttó 63.218 Ft
o „C” típusú tájékoztató tábla: bruttó 6 492 Ft/db (1 db) = 6.492 Ft
o Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése: bruttó 50.000 Ft
o „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése: bruttó 4.637 Ft/db
• A projekt kivitelezésének zárását követően a felhívás szerint kötelező szemléletformáló
akciók megvalósítása szükséges. Ennek költsége 100.000 Ft, amely a pályázat 1 %-a
alatt marad.
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat figyelembe vettük:
•

Táblázat költségkorlátok

Forrás: TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás

A fentiekben a költségkorlátoknak való megfelelés bemutatásra került.

4. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ
MEGFELELÉS BEMUTATÁSA

Értékelési szempont
1.

Magyarázat

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz
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1.1.

A tervezett fejlesztés illeszkedik-e
a Győr-Moson-Sopron megyei
területfejlesztési program (GYMS
MTP) releváns prioritásaihoz és
intézkedéseihez, továbbá a megyei
Integrált Területi Program (ITP)
céljaihoz?

Illeszkedik a GYMS MTP 2. prioritása 1. intézkedésének
"megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program"
beavatkozáshoz,
A GYMS MTP 2. prioritás első intézkedésének „megyei
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program” beavatkozáshoz
valló illeszkedést jelentheti, hogy jelen beruházás teljesítése
az önkormányzat részéről irreálisan magas önerő bevonását
jelenti, amelyre támogatás hiányában nem lenne képes. A
tervezett fejlesztés elmaradásának hiányában, a bekövetkező
káresemények mentesítése, bár kisebb összegű, folyamatos
kiadásokat generálhat a település költségvetésében. Az
infrastrukturális fejlesztés megvalósítása révén megfelelő
szociális és gazdasági környezetet biztosíthat a működő
közintézmények és a foglalkoztatást bővítő gazdálkodó
szervezetek részére. A rendezett iskolai és települési
környezet vonzóvá teszi a települést a letelepő családok
számára, így hozzájárulva a további népesség növekedéshez ,
amely erőteljesen hozzájárulhat annak gazdasági
bővüléséhez.
Illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 1. intézkedésének "a
környezeti potenciál hasznosítása" beavatkozáshoz,
A GYMS MTP 4. prioritása 1. intézkedésének "a környezeti
potenciál hasznosítása" beavatkozáshoz szükséges
megemlíteni, hogy a tervezett beruházás számos olyan
káreseményt képes lehet megelőzni, illetve azok kártételeinek
mérséklésében aktívan közreműködni, melyek az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és – kezeléshez kapcsolódik. A környezeti
feltételek javításával előmozdíthatók az éghajlatváltozás
káros következményeinek csökkentése (pl. nagyintenzitású
csapadék események, belvizek) biztosíthatóvá vállnak az
erőforrások hatékonyabb felhasználása és mindezekkel
együtt a rendelkezésre álló intézményi kapacitások
szervezettebb integrációja megvalósulhat a fejlesztés
érdekében. A fejlesztés során az elkészítendő terveken
keresztül szemelőt tartva a csapadékvizek helyben-, illetve
visszatartását megvalósulhat a helyi szinten történő talajvíz
duzzasztás, ami a közeljövő fontos, felelős továbbá
fenntartható vízgazdálkodás első lépései lehet a településen
belül.
Illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a
környezeti állapot javítása" beavatkozáshoz,
A projekt alapvető célkitűzéseiből adódóan egyértelműen
illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a
környezeti állapot javítása", továbbá a GYMS MTP 4.
prioritása 3. intézkedésének "a települések értékmegóvása"
beavatkozáshoz. A belterületi vízrendezés eredményeképpen
mind az önkormányzati és mind a magán tulajdonban lévő
ingatlanok érték megóvása jelentősen növekedhet, illetve
hozzájárulhat a település élhetőbbé tételéhez. Mivel az elmúlt
időszakban a települést ért intenzív csapadék események
alkalmával a legtöbb fennakadás, probléma jelen pályázat
által érintett területet érintette, annak sikeres megvalósulása
fenti prioritások intézkedési pontjainak teljesítésülését
eredményezi.
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Illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 3. intézkedésének "a
települések értékmegóvása" beavatkozáshoz
A projekt alapvető célkitűzéseiből adódóan egyértelműen
illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a
környezeti állapot javítása", továbbá a GYMS MTP 4.
prioritása 3. intézkedésének "a települések értékmegóvása"
beavatkozáshoz. A belterületi vízrendezés eredményeképpen
mind az önkormányzati és mind a magán tulajdonban lévő
ingatlanok érték megóvása jelentősen növekedhet, illetve
hozzájárulhat a település élhetőbbé tételéhez. Mivel az elmúlt
időszakban a települést ért intenzív csapadék események
alkalmával a legtöbb fennakadás, probléma jelen pályázat
által érintett területet érintette, annak sikeres megvalósulása
fenti prioritások intézkedési pontjainak teljesítésülését
eredményezi.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

A tervezett fejlesztés mennyiben
járul hozzá megyei szinten vállalt
indikátor (bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza
16.315 m) teljesítéséhez?
Projekt elvárt mértéknél jobb
előkészítettsége

Illeszkedik a GYMS megyei ITP releváns céljaihoz
Jelen projekt illeszkedik az ITP 4. prioritás (Timaffy
Program) specifikus céljaihoz:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
Fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza 380 fm

Az engedélyezési szintű műszaki dokumentáció készítése
folyamatban van, az előzetes tervek s műszaki leírás a
támogatási kérelemhez csatolásra került. A projekt
rendelkezik a TVT Szakmai Bizottságának támogató
nyilatkozatával (és az benyújtásra került). Minden érintett
ingatlan esetében a tulajdonviszonyok rendezettek, per- és
igénymentesek.
Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez
A
fejlesztés
a
megye Nem
kedvezményezett
besorolású
térségében
vagy
településén
valósul-e meg?
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
A
megvédett
terület
a Nem, de 4 egyéni vállalkozó, 2 Kft is a fejlesztett területen
településrendezési terv szerint végzi tevékenységét.
gazdasági
terület-felhasználási
egységet is tartalmaz.
A projekt által érintett/megvédett Igen, hiszen 4 egyéni vállalkozó, 2 Kft is a fejlesztett területen
területeken
találhatóak-e végzi tevékenységét.
kereskedelmi, szolgáltató, ipari
vagy
gazdasági
funkciójú
területek, létesítmények?

A fentiekben leírt célok segítségével egyértelműen megállapítható a projekt illeszkedése a
Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztései Program (MTP), illetve Integrált Területi
Programhoz (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott prioritások specifikus céljai közül az alábbiak
illeszthetők a jelenlegi pályázathoz, melyek a következők.
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5. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT
Értékelési szempont

Minősítés

1.

Illeszkedés a TOP céljaihoz

1.1.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által javul a
települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági
Megfelelt
tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez vagy A PET 2.1 fejezetében bemutatásra
kedvezőbb
életminőséget
biztosít
vagy
segíti
a
került.
népességmegtartást.

1.2.

A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a
felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan
fejlesztési célokat nem nevesít.

Megfelelt
A PET 2.1 fejezetében
bemutatásra került

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem
tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. Értékelési
szempont dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

Megfelelt,
A támogatási kérelmünk
megfelel a felhívás és az ÁUF
előírásainak.

1.3.

1.4.

Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma
megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó
Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP
Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi
kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden
kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre
került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.
Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges
formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő
területi kiválasztási kritériumok szempontjai jelen felhívás
területspecifikus mellékleteinek a 4.4.2. pontjában
találhatóak. Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a
támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel.
Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést
szükséges adni.

Megfelelt
A PET 4. pontjában leírtak
szerint.

2.

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.1

A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés
által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és
felszín
alatti
vízbázisok,
vízháztartási
viszonyok)
geomorfológia,
geológiai,
hidrogeológia,
éghajlati
(csapadékok), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását
(NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok).

Megfelelt
A PET 1. pontjában és annak
alpontjaiban leírtak szerint.

2.2

A megvédett területen található épített környezet értéke
meghaladja a projekt elszámolható költségét.

Megfelelt
A PET 1.8. pontjában leírtak
szerint.

2.3

A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott
Megfelelt
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a
A PET-ben és a műszaki leírásban
projektjavaslat tartalma megfelel a 3.4 pontban foglalt
meghatározottak szerint.
kritériumoknak.
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2.4

Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján
Megfelelt
biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben A PET-ben és a műszaki leírásban
meghatározottak szerint.
bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál.

2.5

Amennyiben árok lefedését zárt rendszer építését vagy
keresztező közmű kiváltását tervezi, úgy azok megfelelően
indoklásra kerültek és az szakmailag elfogadhatók.

3.

Megalapozottság

Nem releváns

Megfelelt
A PET pontjaiban részletesen
bemutatásra került a fejlesztés
szükségességének bemutatása,
valamint a mellékleteként az
igazoló, alátámasztó
dokumentumok csatolásra
kerültek.

3.1

A
támogatási
kérelemben
bemutatott
korábbi
káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a
védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének
bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a
projekt megvalósítása indokolt.

3.2

A betervezett mérföldkövek tartalma és ütemezése reális.

4.

Kockázatok

4.1

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került,
hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a
fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel
következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a
lehetséges kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére
javaslatot tesz.

4.2

Amennyiben a támogatást igénylőnek van a projekthez
tartozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a tanúsítvány
szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

5.

Projekt komplexitása

5.1

Megfelelt
Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező
a
2.3
fejezetben
kifejtésre került,
szemléletformáló, tájékoztató programokat is betervezte és
részletes kidolgozás a
ezek bemutatott tartalma szakmailag megfelelő.
megvalósítás során.

5.2

Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik,
előnyben részesíti az alkalmazott műszaki megoldás a
vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a
területi beszivárgás elősegítését.

6.

Hatás

6.1

A tervezett fejlesztés több települési
összefogásával, konzorciumban valósul meg.

6.2

A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági területfelhasználású terület védelmére (is) irányul, és ez igazolásra
került a támogatási kérelemben.

önkormányzat

Megfelelt
A 3.3 pontnak megfelelően.

Megfelelt
A 3.2 pontnak megfelelően.

Nem releváns

Megfelelt
A műszaki leírásban és a PETben kifejtésre került.

Nem felelt meg

Nem felelt meg,
de több vállalkozás is található a
fejlesztett területen.
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7.

Integrált megközelítés

7.1

A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek
Megfelelt
projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és A PET 3.1 fejezetében bemutatásra
az illeszkedés bemutatásra került.
került.

8.

Fenntarthatóság

8.1

Megfelelt
A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves)
A PET 3.4 fejezetében bemutatásra
fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott.
került.

8.2

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást
Megfelelt
igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az A PET 3.4 fejezetében bemutatásra
üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.
került.

9.

Esélyegyenlőség

9.1

Támogatást igénylő vállalja hátrányos helyzetű lakosok
bevonását a kivitelezési munkákba.

10.

Költséghatékonyság

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos
10.1 költségvetéssel tervezett. A költségvetés a Felhívás 5.7
pontjában előírt belső arányoknak megfelel.

11.

Nem felelt meg
Az önkormányzat nem tudja
vállalni hátrányos helyzetű
lakosság bevonását a kivitelezésbe,
hiszen a településen rendkívül
alacsony a hátrányos helyzetű
lakosok száma.

Megfelelt,
a PET 3.7 fejezetben került
kifejtésre.

Eredményesség

A kérelmező a „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények
11.1. hossza” indikátor esetében célérték vállalást tesz és a vállalás
összhangban van a projekt bemutatott tartalmával.

Összesen

Megfelelt,
a 3.6 fejezetben kifejtésre került.

18 megfelelt,
3 nem felelt meg,
2 nem releváns

6. PET MELLÉKLETEI:
1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület lehatárolásáról a települési
szövetben; A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása; műszaki leírás
2) Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, fényképek,
egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns;
3) Helyi Esélyegyenlőségi Program
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4) Képviselő-Testületi határozat
5) Tervezői költségbecslés
6) Klímakockázat nyilatkozat
7) Integrált Településfejlesztési Stratégia nyilatkozat
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