
 
 

 
 

Nemesszalók község csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 
(KDOP-4.1.1/E-11-2011-0013) 

 
A projekt előélete 

 
Nemesszalók Község Önkormányzata a Regionális Operatív Program keretében 
129 529 786 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2012 tavaszán sikeres 

pályázat benyújtása után. A projekt megvalósítása 2012.06.04-ével elindul a vállalkozási 
és megbízási szerződések megkötésével. 

 
A projekt szakmai tartalma 
 

A településen jelenleg a már meglévő csapadékvíz - elvezető hálózat korszerűtlensége, 
elavultsága jelenti a legnagyobb környezeti problémát. Így az önkormányzat a rendezési 

tervvel, környezetvédelmi programjával és a vízgyűjtő gazdálkodási tervvel összhangban a 
már elavult csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítését kívánja megvalósítani. 
Érintett utcák: Fő utca, Táncsics Mihály utca, Névtelen terület, Béke utca, Kossuth Lajos 

utca, Lehel utca, József Attila utca, Sallai utca, Dabronyi utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi 
utca, Névtelen tér, Szabadság tér.  

A korszerűsítés fő feladata a földmedrű árkok burkolttá tétele. A bevezetések változatlan 
műszaki tartalommal biztosítják a csapadékvíz megfelelő elvezetését, így azokon 
változtatni nem szükséges. Tekintettel arra, hogy a bevezetéseken nem változtat a projekt, 

így a köztes szakaszokra, a település nyílt árkaira olajfogó telepítése nem volt szükséges, 
így az nem került a projektbe tervezésre.  

A csatornahálózat rekonstrukciójának tervezése során fő szempont volt, hogy a kiépítést 
követően a hálózat alkalmas legyen a mértékadó csapadékvíz-mennyiségek kiöntés és 

károkozás nélküli biztonságos elvezetésére.  
A projekt eredményeképpen a település 9 utcáját érintően a csapadékvíz-elvezetés 
korszerűsítése megvalósul.  Elkészül 4807 méter burkolt árokrendszer. Kiépül 73 méter 

föld árokrendszer. Megvalósul 169 méter meglévő zárt csatorna körülbetonozása 138,5 m-
en. Elkészülnek a csapadékvizek elvezetéséhez szükséges folyókák (1401 m).  

A fenntartással kapcsolatos teendőket az önkormányzat látja el. Az éves karbantartások 
költségét vállalni tudja, mely költség a szükséges ároktisztítást, esetleges pótlási 
költségeket jelenti. 

A projekt megvalósítása hozzájárul a népességmegtartó képességhez, a lakosság 
komfortérzetének növelése által. A beruházással lehetőség nyílik a felszíni, és felszín alatti 

vizek szennyezésének csökkentésére, tekintve, hogy az elöntési területekről a vizekbe 
veszélyes szennyezőanyagok kerülhetnek. A szennyezések elkerülésével a projekt 
hozzájárul a település ivóvízkútjainak vízminőség-védelméhez, és a települést érintő 

felszíni vizek vízminőség-védelméhez is.  
 

A projekt költségvetése 
 
A 129 529 786 Ft-os (90 %) támogatás mellett a kedvezményezett 14 450 048 Ft (10 %) 

saját forrást biztosít a projekt teljes költségvetéshez. 
 

A megvalósítás időszaka: 2012.06.04 – 2012.12.15 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
 

 

http://www.nfu.hu/doc/1479
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