Hajdúsámson'Város

Ön kormán

yzata

ELŐTERJESiZTÉS

aTOP,2.1.3-Í6 jelŰ, a Te|ePülési környezetvédelmi inírastruktúra-íejlesztélselnevezét;ű pályázat
benyújtásának ügyében

A

KormánY iez AlaPtörvtinY 53. cikk (1) bekezdésebe,n meghatározott hatás|iörében, fig,lelemmel
a
katasztrófaveldelemröl és a hozzá kapcsolódó e9y{3s torvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll tÖrvénY 5'1/A. §-ára, az Alaptörvény 53. c;ikk (2) bekezrlésében meghatárrr;lott eredeti
jogaIkotÓi hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatároiott feladatkörében
eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478t202o. (Xl. 3.) Korm,
rendelet (Korm, rend_elert) szerint, megerősítve a koronavírus_világjárvány nrásodik hulláma
elleni
védekezésről szÓlÓ 2020. évi ClX. törvény által, összhangban a veólelyheiyzr_.t idején al1,1almazandó
védelmi intézkedések mzisodik üteméről szólő 484l20zrc. (Xl. 10.) Korrn. ienoe|et előírásaival.
A katasztrófirvédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítiisáról szóló 2011. évi
CXXV|ll törtrélY (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
kéPviselÖ-testÜletének, a fóvárosi, megyei közgyűlésnelk feladat- és hatáskörét a polgárnreister,
illótve
a főPolgármester, a melgyei közgyű és elnoke gyakorolja. Ennek keretéberr nerri foglalhat állást
Önkormányzarti intézmény átszervezé:;éről, megszünteltéséról, ellátási, szolgáltatási körz:eteiról, ha
a
szolgáltatás a települést is érinti.
Jelenlegi helyzet:

A SzéchenYi 2020 keretén belül megjelent a Terület- és Településfejlesztési operatív |programokra
irányulÓ, Magyarország Kormánya által kiírásra került ToP_'2.1.3-16 jelű, a TLlepulési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályérzati felhívás.
települések belterületi csapadékvízelvezetési és gazdiálkodási r,endszerének

A felhívás célja a

kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának

nclvelése, kornyezeti állapotának javítása, a

belterÜletek ár-, belvÍz- és helyi vízkár veszélyeztr:tettségének i;sokkentésb, a felsz:íni vizeink
minősegének javítása, a további környezeti káresemén yek megelözése.
A fejlesztése}< esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő ferkadó vizek
rendezett és kártétel nélklüli elvezetése, a belterületen iáthúzódó vízfo|,1ások és belvízcsat,ornák,
belvíz
elvezetó renclszerek ren<jezése és a 1elepülések belterületének védeime a kü|területeken keletkezett
vizek káros hatásaitól.
Javaslat:

A

pályázati kiírásban leírtak szerint többek között támogatható ia belterület védelnrétszolgálo
vízelvezetŐ-hálÓzat fellesztése, rekonstrukciója a csapaclékvíz-gazdálkodás céljainak

figyelembevételével.

A

teljes rendelkezésre á|lÓ országos keretösszeg 45,151 milliárd Ft.

összköltsége legfeljebb 200 millió Ft lehet.

A

projekt ellszámolható

Ez tartalmazza a komplett megvalÓsítás költségét, azaz a tervezést, engedélyeztetést,műszaki
ellenőrzést, közbeszerzési eljárás lefolytatását, azaz minden kapcsolódó tevé[e,nys'éget.
A támogatás maximális mértékeaz összes elszámolható költség 1C|o %-a, rr Íamógatiis;i kérelmek
benyújtása 202'l. január 29. napjáig lehetséges.
Ezen a Projekten belül - bruttó 200 M Ft-ból - valamennyi csapadékvízlevezető csatorn;a _ beleértve
a HajdÚsámsoni FŐcsatorna, DiÓsvári ill. a H-2; H4; H-5; H-6; H-7 csaLtornák - l<arbantart;ls;a, kotrása,
szükséges átereszek javítása valósulhat meg.
A PálYázat elókészítésél^rezszükséges a Projekt Elókrászítő Tanulmérny, a kiviteli tervdc,kumentáció,
tervezói kÖlts;égvetésés a közbeszerzési eljárás lefolytatásához fedezet bi:rtosítása, A,z előzetes
kalkulácio alaPján ezek l,1öltsége bruttr5 9 000 OOO Ft, ;rmely keruljön betervezrlsre az önliormanyzat
2021. évi költségvetósénr:k beruházás kiadásai közé.
Kérem a Tisztelt KépviseiÓ{estületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46,
§
(4) bekezdese alaPján átruházott polgérrmesteri hatáskölrben hózoti döntésre vonatkozó
tá.iékoztatáit
elfogad ni szív,eskedjen.
2021 . (l. 20.,| polqárme,§leri h.e!á rozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviseló-testüietének a katarsztrófavédelemről é:s a hozzá
kapcsolÓdó egyes törvények módosításáról szóló 2O11, évi cXXVll|. törvény 46, (4) bekezdése
§
szerinti hatáskÖrében eljérrÓ Hajdúsámson Város Polgármestere, a ves;zélyhely;:et kih]rdel,éséről szóló
47812020. (X| 3.) Korm. rendeletl.el kihirdetett veszélyhelyzetben
- á Magyarors;zág helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
bekezdésénékz. po-ntlaoan
§
ttl
meghatározott feladatkörben - elhatározza, hogy a Terület- és Településfejlesztési operatív
Programokra irányulÓ, Magyarország Kormánya által kiírásra került -|-oP_z.t.il-to'jetti, ia TetépüEsi
körnYezetvédelmi infrastnllktúra-fejlesz,|ések elnevezésúi programra pályázalot nyújt 6e.
21

A

PálYázat elókészítésél9|

A

polgármester elhatározza,
hogy

benyújtásának érdekében elhatáro

tov,ábbá, hol;y a
Előkészítő TanulmánY, a kiviteli9.szintí tórvdokumentáció,
a tervezoi költségveltés és a közbes zerzési
eljárás lefolytatásának fr=dezetét or.."."n maximum bruttó
9 ooo ooo Ft összegben biz1,osítja, mely
kerÜljÖn beterrvezésre az Önkormányzat2021,
évi kolt.,Ógu"ioré-nek beruházási kiadásai közé.

a

zza

projekt

közbeszerzési eljárást meginditja, valamint

a
a PálYáza': benyújtásáror glond'oskódik, áz anloz szuksógestájékoztatja
valamennyi
és gonóoskodik ariól, nogy: az Önk;;r;;;.i"i,tzr^ái költségvetési

KéPviselőtelstÜletet, hogY

intézkedést megteszi,

rendeletébe kerüljön beé:pítésrea bruttó 9 oo0 000
Hata.r,!dő: pályázat benyújtására: 2021. január 29
Felelős: Antiel Szab,clcs polgármester

Hajdúsáms on, 2021. január 20.

Fíir beruházási kiadások soron.
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Az e|őterjesztést készítette
Városfejlesztélsi és Műszaki OsztaÜ
:
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Jegyző;

Gazsó-Kaducsok l\letta
Szókéné Diószeg Mária osztálvvezeó
_Buidosóné Cziriák trlarlann osztalwe.zeto
Dr. Deák Bernadett
Ur, UanKu Jozset
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