ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére
Tárgy: TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat – prioritás kijelölése
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021.11.29. és 2021.12.14. napi ülésen tárgyalta a
TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázatot. A több pályázati prioritás közül kettőt jelölt meg részletes vizsgálatra. Ezek a
következők:
1. lehetőség
A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
III.) Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások
alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket
befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)
Remeteszőlős belterületi ingatlanjain belül húzódik az Ördögárok patak, mely önkormányzati tulajdonú szakasz. A
patak a remeteszőlősi vízelvezető rendszer befogadója (egyébként a felvízi helyzetben lévő Nagykovácsinak is). A
patak a teljes Nagykovácsi-medence vízgyűjtő vízfolyása, így nagy esély van villámárvizek kialakulására. Vis maior
eseményünk volt a patakhoz kapcsolódóan (partoldal suvadás), 12,5 MFt értékben. A pályázat keretében szeretnénk a
következőket elvégezni:
 Patak meder rendbe tétele (tisztítása, profilozása), partoldalak szükség szerinti stabilizálása (terméskővel)
 A patak mentén végig elhelyezkedő, elöregedett (és balesetveszélyes) fűzfák kivágása és új honos,
lombhullató fák ültetése
 Vízvisszatartást segítő vizilétesítmények (folyási sebesességet lassító műtárgyak) kialakítása, a meglévő
folyást lassító létesítmények felújítása
 A patakon keresztülhaladó áteresz korszerűsítése. (Az áteresz rossz kialakítása miatt felfogja a villámárvizek
hordalékát, visszaduzzaszt és így elöntéssel fenyegeti a belterületi lakóingatlanokat.)
2. lehetőség
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
II. Közösségi célú tevékenységek
Felmerült lehetőségként egy önkormányzati tulajdonban (Nagykovácsival közös tulajdon) lévő belterületi ingatlanon
műfüves focipálya és a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény (öltöző), valamint egy ingyenesen
használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése.
A fenti ülésen történő döntés szerint megkerestem a pályázati szakértelemmel, tapasztalattal és ismerettel rendelkező
Pro Regio Nonprofit Kft- szakemberét, a részletesebb tájékoztatás érdekében. A részletes tájékoztatás célja a pályázati
prioritás kijelölése és az arra való felkészülés. A tájékoztatás alapján Képviselő-testület úgy döntött, hogy részletesebb
elemzést kíván végezni annak érdekében, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat melyik főtevékenységére
(prioritására) vonatkozóan nyújtsuk be pályázatot
Mindezek alapján a 81/2021. (XII.14.) önkormányzati határozatban az alábbiak szerint döntöttünk:
1.) A „települési kékinfrastuktúra fejlesztés (vízgazdálkodási beavatkozások)” című „A” főtevékenységgel
kapcsolatban projekt előkészítő tanulmányt készíttet.
2.) A közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések című „C”
főtevékenységgel kapcsolatban készüljön egy pályázati értékelés a pontszámok ismeretében. Felkéri a Pro
Régió Nonprofit Kft.-t a pályázati értékelés elkészítésére.
3.) Az 1.) és 2.) pontban szereplő két dokumentum ismeretében kíván dönteni a pályázati prioritásról.
4.) Felkéri a polgármestert gondoskodjon a dokumentumok elkészíttetéséről és azt követően a képviselő-testület
elé történő beterjesztésről.
A fentiek alapján megtettem az előkészítő munkálatokat, mely alapján az alábbi tájékoztatást tudom adni:
 A „települési kékinfrastuktúra fejlesztés (vízgazdálkodási beavatkozások)” című „A” főtevékenységgel
kapcsolatban projekt előkészítő tanulmány (mely pályázattól fontos dokumentum lesz Önkormányzatunk
számára) készítésébe út- és hídépítő mérnököt, vízépítő mérnököt, környezetvédelmi szakértőt illetve a fák
felméréséhez szükséges szakembert is be kell vonnunk. Ennek megvalósításához 1.200.000 Ft költségkeretet
szükséges biztosítani.
 A közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések című „C”
főtevékenységgel kapcsolatban készítendő pályázati értékelést (előminősítést) térítésmentesen elvégzi
számunkra, 2022. február közepéig.

A fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását és a tervezéshez szükséges költségkeret biztosítását.
Határozati javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú,
„Élhető települések” elnevezésű uniós pályázat előkészítésére vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú pályázat benyújtásához szükséges, az
Ördögárok patak és az ehhez kapcsolódó Patak sétányi áteresz rekonstrukciós munkái tanulmánytervének
elkészítéséhez 1.200.000 Ft költségkeretet biztosít, a tervezői-szakértői feladatok ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv elkészítésére a fenti költségkeret biztosításával.
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