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IPA pályázat benyújtása - Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban

A Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft kezdeményezésére,
három magyarországi önkormányzat (Jánoshalma, Mélykút és Bácsalmás), valamint a
vajdasági Szabadka Víz és Csatorna közmű közvállalt bevonásával egy határon átnyúló
projekt kidolgozása van folyamatban. A főkedvezményezett Mélykút önkormányzata lenne,
míg Bácsalmás, Jánoshalma és Szabadka közvállalata a kedvezményezettek. A projekt az
Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia program keretében valósulna meg.
A projekt tárgya a magyarországi Felső-Bácska és a vajdasági Észak-Bácska határmenti
területén innovatív belvízvédelmi, csapadék- és vízrendezési célzatú tervezési feladatok
ellátása. A projekt fő feladatai az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletében, a Projekt
összefoglalóban olvashatóak.
A projekt teljes költségvetési kerete 1 437 500 €, amely összeg 85%-a, azaz 1 250 000 € uniós
támogatás, azzal, hogy a magyar állam a magyar kedvezményezettek részére további 10%
forrást biztosít.
A projekt keretében valósulna meg a Kígyós főcsatorna Bácsalmás – Jánoshalma szakaszára a
komplett geodézia, oldal tározók építési lehetőségeinek vizsgálata, a szükséges műtárgyak
tervezése, kivitelezési tender kiírására alkalmas bővített létesítési terv, energetikával és
gépészettel együttesen.
Ehhez kapcsolódóan Jánoshalma önkormányzatának a projekt keretében lehetősége nyílna a
település belterületi csapadékvíz rendszerének geodéziai felmérésére, dokumentálására, kb.
60 km hosszban. Természetesen, amennyiben a közbeszerzés során kedvező ajánlat érkezne,
úgy a felmérés alapján, a pénzügyi fedezetnek megfelelő hosszban további lehetőség nyílhat
engedélyezési és kiviteli tender szintű dokumentáció elkészítésére is. Erre a célra, a
forrásokat lakosság arányosan tervezik, így Jánoshalma esetén ez 64 501 709 Ft forrást
jelent, amelyhez az önkormányzatnak 5%-os önrészt kell biztosítania, azaz 3 225 085 Ft-ot.
Az előzetes egyeztetésekben önkormányzatunk részéről eddig részt vettek Czeller Zoltán
polgármester, Kovács József alpolgármester, Juhász Zsolt, mint vízügyi szakértő, valamint dr.
Benda Dénes. Közösen az a vélemény alakult ki, hogy a projekt hasznos Jánoshalma
önkormányzatának és ezért javasolják a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat részt vesz Bácsalmás és Mélykút
önkormányzatával, valamint a Szabadka Víz és Csatorna közmű közvállalattal az
„Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban” című projektben, és
közösen pályázatot nyújt be az Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia
program keretében kiírt második pályázati felhívásra.
A Jánoshalma Városi Önkormányzatra jutó projektrész összege 64 501 709 Ft,
melyhez az 5%-os önrészt, azaz 3 225 085 Ft összeget az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére biztosít.
A Képviselő-testület a projekt előkészítésével a Bács-Kiskun Megyei
Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-t (6000 Kecskemét, Deák Ferenc
tér 3.) bízza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a projekt előkészítésének
koordinációjára.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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