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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem kivitelezési munkáinak végzés során több 
tervezési problémával találkoztunk. Ezek egy része a kivitelezés során kezelhető volt, melyek 
a támogató szervezet felé műszaki tartalom változás bejelentésével rendezhetők. 
A legnagyobb problémát az 1-0 jelű földárok kivitelezését megelőző terület kitűzésekor 
tapasztaltuk. Az önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 500 m hosszú, 423 hrsz-ú árok a 
Kaposvári utca K-i oldalán elhelyezkedő ingatlanok végében fizikailag 400 m szakaszon nem 
található meg. Az élő vízfolyás a térképi jelöléstől 12-15 méterre lejjebb a terület legmélyebb 
részén (a térképen szaggatott vonallal jelölt helyen) van már kb. 30 éve.  Ez a vízfolyás 15 
ingatlanon halad át, melyek tulajdonosai természetes személyek. A problémát az okozza, 
hogy a terv, az engedély és a pályázati támogatás is az önkormányzat tulajdonát képező árok 
nyomvonalán történő felújítást engedélyezi, és támogatja a lakosság viszont, ha lehetséges a 
funkcionáló vízfolyást kéri felújíttatni.  
Ha az önkormányzat nem a tulajdonában lévő 423 hrsz-ú ingatlanon valósítja meg a projektet, 
akkor elesik 2,8 millió forint támogatástól és saját költségvetéséből kell kifizetni a munkát. 
Ezen felül az érintett ingatlantulajdonosok panaszával is számolni kell.  
Ha az élő vízfolyás medrét újítja fel a kivitelező az kb. 2 millió forintba kerülne, melyet 
szintén a saját költségvetéséből kell finanszírozni az Önkormányzatnak.  
A pályázati támogatás előírásait figyelembe véve a legcélszerűbb megoldás az 1-0 jelű árok 
elején a 400 m-es árok szakasz munkáinak elhagyása, melyhez a műszaki tartalom 
csökkentését kérvényezni kell. 
A képviselő-testület döntését követően a közreműködő szervezettel történő kapcsolat felvétel 
után tárgyalást kívánunk folytatni az elmaradt munka költségeinek más munkanemekre 
történő átcsoportosítási lehetőségéről. 
Az élő vízfolyás karbantartási munkáit, pedig célszerű lenne saját munkavállalóinkkal 
elvégeztetni.  
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Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti 
belterületi vízrendezés II. ütem” című DDOP-5.1.5/c-09-2010-0005 azonosító számon 
támogatott projekt 1-0 jelű földárkának 0+010 sz-tól a 0+410 szelvényig tartó tervezési 
szakaszán a 423 hrsz-ú árok ingatlanon a tervezett és támogatott földmunkákat nem valósítja 
meg. A projekt támogatását végző közreműködő szervezetnél a műszaki tartalom 
csökkentését kezdeményezi. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy az elmaradó munkák értékének a 
projekten belül más munkanemekre történő felhasználásáról a közreműködő szervezettel 
tárgyalást folytasson. 
 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti 
belterületi vízrendezés II. ütem” című DDOP-5.1.5/c-09-2010-0005 azonosító számon 
támogatott projekt 1-0 jelű földárkának 0+010 sz-tól a 0+410 szelvényig tartó tervezési 
szakaszán a 423 hrsz-ú árok ingatlanon a tervezett és támogatott földmunkákat a projektnek 
megfelelően a jogi határokon belül megvalósítja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. május 17. 
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