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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a 3/2016. (I.20.)1

sz. KT-i határozatával döntött arról, hogy támogatási

kérelmet ad be a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 számú Európai Unió által támogatott
pályázaton, a község belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának felújítása, javítása
érdekében. A pályázat címe: „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona
Községben” volt. (a továbbiakban: Pályázat) A Pályázatot első körben 2017-ben elutasították,
majd 2019. január 24-én a Magyar Államkincstár arról értesítette az Önkormányzatot, hogy a
Pályázat mégis támogatásban részesült az EU felülvizsgálati utasítása miatt.
A

pályázati

támogatás

összege

54 493

845

Ft,

azaz

Ötvennégymillió-

négyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint. A Pályázat kapcsán egy támogatási
megállapodást is kell kötni az Önkormányzatnak az Államkincstárral, mely márciusi testületi
munkafolyamat lesz, továbbá mihamarabb el kell kezdeni a tervezési-engedélyezési
folyamatokat.
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A jegyzőkönyv elérhető itt: http://rabapatona.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/send/117-0120/1529jkv20160120rk

Rábapatona Község Önkormányzata
A pályázat az alábbi helyrajzi számú önkormányzati ingatlanokon valósulna meg, ahol új árkok
épülnének, valamint meglévő árkok felújítása történne:
Rábapatona, 871, 913, 1087/1, 1087/2, 02, 838, 839, 837, 886/2, 886/1, 1086, 931/1, 1016, 957
hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok.
A projekt a Faluközpontból indulna és a Széchenyi-Szabadság utca mentén zajlana
nagyobb részben. (Későbbiekben a támogatási szerződéshez kötődő előterjesztés kapcsán
bőven tájékoztatást adunk róla.) Ezen feladatok elvégzéséhez szükséges lesz vízjogi létesítési
engedélyes tervek elkészítésére és ezen tervdokumentáció engedélyeztetésére a vízjogi hatóság
előtt. Az építőipari kapacitások lekötöttsége miatt és a hatósági szakasz hossza miatt a tervezésiengedélyezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás kiírása a legsürgősebb feladata az
Önkormányzatnak.
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Pályázat
megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítésével és a
Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság előtt lefolytatandó engedélyezési eljárás
lefolytatásával kapcsolatban külső vállalkozót bíz meg, ennek érdekében beszerzési eljárást
indít.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a beszerzési eljárás lefolytatásáról és az ajánlati
felhívásnak legalább 3 vállalkozás részére történő megküldéséről, törekedve arra, hogy helyi
vállalkozás is kerüljön meghívásra.
3. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás előkészítéséhez,
megindításához, lefolytatásához, majd a képviselő-testület tárgyra vonatkozó döntésének
előkészítéséhez szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:

Molnár-Nagy Béla polgármester

Határidő:

értelemszerűen

Kelt: Rábapatonán, 2019. február 20. napján
dr. Németh Balázs
jegyző

