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Sárbogárd Város Önkormányzata már évekkel ezelőtt elkészíttette a város egészére vonatkozó 

vízrendezési terveket. A Sárbogárd város teljes területének vízrendezése több milliárd forintba 

kerülne. 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú, Sárbogárd 

Város központi területeinek vízrendezésére, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 

című sikeres pályázata 2012. évben, a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 azonosító számú, 

Sárbogárd város belterületi vízrendezése című sikeres pályázata 2017. évben pályázati 

támogatásban részesült.  

A két nyertes pályázat keretében a városközponti területek vízrendezése, csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása valósult meg. 

 

 

Megjelent a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

című pályázati felhívás, melynek keretében lehetőségünk van folytatni a már megkezdett 

vízrendezést. A pályázati kiírásból kiderül, hogy a város teljes vízrendezését jelen pályázat 

keretében most sem tudjuk megvalósítani, csak a legszükségesebbeket. 

 

 

A TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívás bemutatása: 

 

A támogatás célja: a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási 

rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti 

állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a 

felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A 

fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó 

vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és 

belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme 

a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Az intézkedés keretében kizárólag a 

települések belterületének védelmét szolgáló művek bel- és külterületi művek 

rekonstrukciójára és fejlesztésére – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség. 

 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, 

víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető 

rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a 

szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is). 

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, 

ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése 



mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával 

együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése 

(pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás 

vízelvezető út építése. 

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek 

kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a 

kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, 

ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd 

burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árk 

 

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, 

rekonstrukciója 

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, 

csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő 

csatorna), 
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medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges 

létesítmények kiépítése. 

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő 

burkolat alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, 

zöld infrastruktúrák építése. 

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója. 

 

C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen 

áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 

befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy 

töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és 

leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, 

partrendezés. 

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi 

csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése 

méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, 

felújítása. 

D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója 

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú 

szakaszok megerősítése. 

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. 

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az 

indokolt. 

 

 

A TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében lehetőségünk nyílik a belterületi 

vízrendezés folytatására. 

 

A pályázatban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, tehát 

önerőt az önkormányzatnak a megvalósításhoz nem kell biztosítania. 

 

 

A pályázat benyújtása: 

- A 2. benyújtási szakaszban 2021. január 19-től 2021. február 15-ig lehetséges 

- A 3. benyújtási szakaszban 2021. február 16-től 2021. március 16-ig lehetséges 

 



A pályázati felhívás nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, vízvédelemre. A pályázat 

műszaki szempontok figyelembevételével rendkívül bonyolult. A pályázathoz terveket kell 

készíttetni, vizsgálatokat kell lefolytatni, engedélyeket kell beszerezni. A pályázatnak 

projekt–előkészítő tanulmányon kell alapulnia, mely kötelező csatolandó melléklete a 

pályázatnak. A pályázat elkészítéséhez szükséges tervek tanulmányok költsége a pályázatban 

elszámolható. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Pályázat benyújtása Sárbogárd Város belterületi vízrendezésére (TOP-2.1.3-

16)” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

(kódszám. TOP-2.1.3-16) pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  

 

 

A pályázat célja: Sárbogárd Város belterületi vízrendezése 

 

A  felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-16 

 

Pályázati támogatás mértéke: 100 % 

  

 

Vállalom pályázat elkészítésével járó beszerzések lebonyolítását, a pályázathoz szükséges 

megállapodások megkötését, nyilatkozatok megtételét és a pályázat határidőre történő 

benyújtását. 

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges költségeket az Önkormányzat költségvetésében biztosítja 

és nyertes pályázat esetén kötelezettséget vállal a fejlesztés megvalósítására. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

    

 

Sárbogárd, 2021. február  

  

 Dr. Sükösd Tamás 

     polgármester 


