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TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014 

 

A kedvezményezett neve: Segesd Község Önkormányzata 
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat 
A projekt címe: Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése 
A szerződött támogatás összege: 300 000 000,- Ft 
A projekt összköltsége: 300 000 000,- Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2023.03.31. 
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 
 
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: 

 

Projekt célja: Átfogó cél: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer 
rekonstrukciója, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék, 
többletvíz rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását 
a köz- és magántulajdonokban. A kisebb volumenű vizek helyben tartására való törekvés. 

Specifikus célok: a település Teleki és Vörösmarty utcájában levő vízelvezető rendszer 
rekonstrukciója, újjá építése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való 
eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető 
(minimalizálható), az ott lakók védelme és közérzete javítható. A kapcsolódó szemléletformáló 
programok segítségével a lakosok képbe kerülhetnek a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a 
megoldások működési elveiről. 

Projekt szakmai-műszaki tartalma és tevékenyégei: 

A projekt során a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, 
mederrendezése, átereszek tisztítása, átépítése történik meg. 

A rekonstrukcióban szükséges fő vízimunkák, beavatkozások az alábbiak: 

- medertisztítás, árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés 

- megsüllyedt, sérült, átereszek átépítése, ép átereszek helyreállítása 

- a kapubejárók helyreállításával, és a hiányzók elkészítése 

- meglévő, megfelelő állapotú átereszek tisztítása, újak építése 

- meglévő burkolatlan földárok burkolása 

Az előzetesen tervezett beavatkozás a pályázatban csatolt helyszínrajzokon jelölésre kerültek. Árok 
lefedése nem történik. Azon tervezett burkolt árkok esetén, amik nem rendelkeznek gyűjtőárok 
funkcióval (azaz a kisebb méretű árkok) a vizek helyben tartása érdekében szivárgó cölöpök kerülnek 
elhelyezésre, és cölöpök helyén az árok feneke áttörésre kerül. A szivárgó cölöpök pontos 
elhelyezkedését a részletese tervezés során, a közművek elhelyezkedését figyelembe véve lehet 
meghatározni. A burkolatlan árokszakaszok önmagukban alkalmasak a keletkező csapadékvíz 
részleges helyben tartására. 
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Kapcsolódó építési és szerelési munkák 

- Burkolatbontások 

- Meglévő közművek feltárása 

- Földmunkák 

- Csőfektetés 

Önállóan támogatható tevékenységek: A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. Önállóan nem 
támogatható tevékenységek: a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, 
tájékoztató akció. b) Nyilvánosság biztosítása; 

A megvédendő vagyon becsült összege, amely figyelembe véve a tervezett fejlesztési összköltségeket 
(300M), többszörösen meghaladja a beruházási költséget, így megfelel a pályázati felhívásban 
megfogalmazott azon követelménynek, mely szerint a védendő érték összértéknek meg kell haladnia 
a beruházás összes költségét.  

A projekttel érintett célterületen a vízkártól megvédett lakosok száma 269 fő. A projekt keretében 
101 db magán lakóingatlan kerül közvetlen módon megvédésre a vízrendezés megvalósítása által. A 
magántulajdon becsült értéke a PET 1.8. pontjában bemutatottak alapján 767,6M Ft, ami már 
önmagában meghaladja a tervezett összköltségvetést. Önkormányzati vagyonkataszteri kimutatás 
alapján az önkormányzati vagyon becsült értéke 414,1M Ft.  

A pályázó fejlesztésével teljes mértékben betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat, valamint megőrzi a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 
értékeket, rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A kommunikációs tevékenység célja 
Segesd község környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésének támogatása a tájékoztatás, valamint a 
környezeti nevelés és szemléletformálás eszközeivel. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett 
fontos szempont, a helyi lakosság számára szemléletformálásra vonatkozó akciók szervezése, melyek 
a projekt fejlesztéseihez kapcsolódik, fókuszában a megvédett terület lakosságával. A 
szemléletformálás célcsoportjai: helyi lakosság, azon belül is a 12-14 éves korcsoport és az aktív 18- 
65 éves korosztály. A tervezett műszaki megoldások alapján a kijelölt területek védelme biztosított, 
megfelelően reagál a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására. A beruházás a 
település jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési tervhez 
illeszkedő elem. A fejlesztés: kapcsolódik a Kormány által a 2014-2020–as fejlesztési időszakra a 
Partnerségi Megállapodásban célul kitűzött 5. sz EU tematikus célhoz, - azaz az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdításához; a településrendezési tervvel 
összhangban valósul meg, összhangban van a Somogy Megyei Területfejlesztési Programmal. A 
Támogatást igénylő kijelenti, hogy a tervezett projektnek nincs előre látható a Felhívás 3.2. pont 3) 
alpontja szerinti klímakockázata. 

 


