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Tájékoztató hátterej

• 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell 
megvalósítanimegvalósítani

• VTT tározók kiépítése: KEOP
• VTT kapcsolódó belvízi infrastruktúra: ÉAOP, ÉMOPp

• 6 VTT tározó megoszlása:
É– Észak-Magyarországi régió: Cigándi

– Észak-alföldi régió: Tiszaroffi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, 
Szamos-Kraszna-közi, Beregi, LónyaiSzamos Kraszna közi, Beregi, Lónyai

• ÉAOP forrásai ütemezettek, 2009-2010-ben JNSZ megye tározói, 
2011-2013-ban SZSZB megye tározóinak kapcsolódó fejlesztései 
tudnak támogatáshoz jutni.



Szereplők a VTT belvíz lebonyolításában
• VTT program önkormányzati infrastrukturális fejlesztéseit támogató 

hazai fejlesztési forrás kezeléséért felelős: Nemzeti Fejlesztési 
Mi i té i Tá tá litik i Fő tálMinisztérium – Támogatáspolitikai Főosztály

• ÉAOP forrásfelhasználásáért felelős: NFÜ ROP Irányító HatóságÉAOP forrásfelhasználásáért felelős: NFÜ ROP Irányító Hatóság

• ÉAOP forrásfelhasználásban közreműködő: ÉARFÜ Nonprofit Kft., 
mint KSZ

• Érintett települések 2011 2013 ban:• Érintett települések 2011-2013-ban:
Szamos-Kraszna-közi tározó (8 település):
Mátészalka, Győrtelek, Kocsord, Nagydobos, Ópályi, Szamosszeg, , y , , gy , p y , g,
Szamoskér, Tunyogmatolcs
Beregi tározó (9 település):
Vá á é C d Má k i Ták Já d G láVásárosnamény, Csaroda, Márokpapi, Tákos, Jánd, Gulács, 
Tivadar, Tarpa,  Hetefejércse



Eddigi előkészítési munkák

• NFM jogelőd szervezetei (OTH, illetve NFGM) korábban központi 
forrásból megkezdték a tervezéstforrásból megkezdték a tervezést
– Szamos-Kraszna-közi tározó: több éves vízjogi létesítési engedélyek 

(kivéve Mátészalka), 2008-ban műszakilag felülvizsgálva 
Beregi tározó: 2009 évi TRFC forrásból készültek vízjogi létesítési– Beregi tározó: 2009. évi TRFC forrásból készültek vízjogi létesítési 
engedélyes tervek, engedélyek folyamatban

• Tervezés során meghatározott forráskeretek alapján NFM kérte az 
ÉAOP intézményrendszert, hogy a forrásokat biztosítsa.

• Az ÉAOP 2011-2013-as akciótervében kiemelt projektként
szerepel a VTT2 program.



Szamos-Kraszna-közi tározó forráskerete

Szamos-Kraszna-közi
tározó települései

Bruttó beruházási 
költség

Szamosszeg* 284 000 000

Kocsord** 169 000 000

Tunyogmatolcs*** 146 000 000Tunyogmatolcs 146 000 000

Győrtelek 295 000 000

Nagydobos 332 000 000

Ópályi 500 000 000

Szamoskér 175 000 000

Mátészalka**** 700 000 000

Összesen 2 601 000 000

* 2008. évi felülvizsgálat során megállapított 567 MFt beruházási költség csökkentve a 2007-2008-ban 
elnyert összeggel

** 2008. évi felülvizsgálat során megállapított 427 MFt beruházási költség csökkentve a 2009-2010-
ben elnyert összeggel

*** 2008 évi felülvizsgálat során megállapított 461 MFt beruházási költség csökkentve a 2009-2010- 2008. évi felülvizsgálat során megállapított 461 MFt beruházási költség csökkentve a 2009 2010
ben elnyert összeggel

**** Vízjogi lét.eng. terv nem készült, szakértők becsült költsége 600-700 MFt



ÉAOP 2011-2013 akcióterv

• ÉAOP 5.1.2. D3 komponens – 3,7 Mrd Ft keret

• Támogatási intenzitás: 100%

• Kiemelt projekt eljárásrend keretében valósul meg (nem egyfordulós 
pályázatként)

• Korábbi eljárásrendek módosultak, új szabályozás:

4/2011. (I.28.) Korm.rendelet a 2007-2013 időszakban az EU-s 
alapokból származó támogatások felhasználásáról



4/2011 Korm.rendelet főbb előírásai
• Kiemelt projekt esetében az RFT írásos támogatása befogadási 

kritérium! RFT döntéshozatal min. 1 hónap!

• Felgyorsult elbírálási folyamat: NFÜ döntési határideje a 
benyújtást követő max. 60. nap.

• Kiemelt eljárásrend részletes szabályozása még kidolgozás 
alatt!

• Ami várhatóan változatlan marad:
RFT támogató határozata szükséges– RFT támogató határozata szükséges

– Zsűri döntési javaslat alapján a Kormány dönt az akciótervi nevesítésről
– AT nevesítés után részletes projekt-javaslat kidolgozására max. egy év; 

ehhez ROP KSZ segítséget nyújt projektfejlesztés során

ÉARFÜ lő t ít é t újt j ktj l t i ő é• ÉARFÜ előzetes segítséget nyújt a projektjavaslat minőség-
biztosításában a benyújtást megelőzően



Tervezési felhívás és előkészületek

• Jelenleg folyamatban a pályázati előkészítés (ROP IH és KSZ)

• Főbb irányok:
– Támogatható elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat, g p ,

belterületet védő övárok, műtárgyak, síkvidéki belvíztározó, belterületet 
veszélyeztető vízfolyások fejlesztése.

– Korábbinál erősebb korlátozás a burkolt árkok, és a csatornák, árkokKorábbinál erősebb korlátozás a burkolt árkok, és a csatornák, árkok 
fenntartási jellegű kotrása tekintetésben.

2011 á ili 15 Pál á t kií á kk l ütt i d l• 2011. április 15. – Pályázatos kiírásokkal együtt indul

• Előtte társadalmasítás során lesz lehetőség véleményezésreElőtte társadalmasítás során lesz lehetőség véleményezésre



Projektgazda előtt álló feladatok

• Projekt előkészítéséhez és megvalósításához alkalmas intézményi
forma kialakítása javasolt tározónként konzorcium létrehozásaforma kialakítása – javasolt tározónként konzorcium létrehozása

• A projekt műszaki előkészítését végző tervező kiválasztása 
(műszaki tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, egyéb ( , g g y, gy
szükséges dokumentáció)

• Projektjavaslat teljes körű előkészítéséért és megvalósításáért 
felelős menedzsment szervezeti egység felállítása

• Projektelemek tartalmához igazodóan vízjogi létesítési 
tervdokumentáció és engedély megszerzése (ahol még nincs)tervdokumentáció és engedély megszerzése (ahol még nincs)

• Fejlesztéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése, 
különösen az állami tulajdon tekintetében!különösen az állami tulajdon tekintetében!

• Pályázati dokumentáció elkészítése



Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Elérhetőségünk:

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft.

4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
Tel.:52/524-760
Fax : 52/524 770Fax.: 52/524-770

eszakalfold@eszakalfold.hu 

www.eszakalfold.hu


