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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 15-i soros nyilvános ülésére 

 

LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek 

integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című 

LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról 

 

 

 

Tisztelet Képviselőtestület! 

 

 

A Klímabarát Települések Szövetsége a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 

CCA/HU/001604 című projekt keretében pályázati programot hirdet Magyarország települési 

önkormányzatai számára. A pályázati programban olyan helyi, kisléptékű innovatív 

megoldásokat kívánnak támogatni, melyek elősegítik a települési alkalmazkodást a 

klímaváltozáshoz. 

 

A pályázati program célja a kisléptékű természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások 

szélesebb körű használatának az ösztönzése és támogatása a települési szintű 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. 

 

Egy nyertes önkormányzat minimum bruttó 700 000 forint, maximum bruttó 3 500 000 forint 

értékű támogatásban részesülhet. A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

 

A pályázat megvalósulásának időtartama a 2022. október 1. és 2023. június 30. közötti 

időszak. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. június 30. 

 

A pályázat keretében szeretnénk megvalósítani a Marcali, Gizella utca keleti oldalán 

összegyűlő csapadékvíz megtartását és természetes elszikkasztását.  Jelenleg a csapadékvíz 

zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre és ezen keresztül egy 

természetes vízfolyásba kerül bevezetésre. A cél a csapadékvíz területen történő megtartása. 

A tervezett tároló a terület mélypontján kerülne kialakításra, amely jelenleg is részben vizes 

élőhelyként funkcionál. Az összegyűlő csapadékvizet a zárt elvezető rendszer előtt tervezzük 
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elterelni és egy új levezető árkon keresztül kerülne a mesterséges vízgyűjtőbe bevezetve. A 

vízgyűjtő túlfolyása a Szent János árok felé egy drén rendszeren keresztül lesz biztosítva.  

A területen megtartott víz a talajban fokozatosan elszivárogna, így megakadályozná a talaj 

kiszáradását.   

 

Javaslom, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen meghozni a Tisztelt 

Képviselő-testület. 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

dönt, hogy pályázatot nyújt be a LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Innovatív 

vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten 

önkormányzatikoordinációval” című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében 

meghirdetett „Önkormányzati Pályázati Program”-ra. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2022. június 10.  

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

 


