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A Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívása alapján igényelt támogatás
lehetőséget kínál a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének
kialakítására, fejlesztésére, környezetbiztonságának növelésére, környezeti állapotának javítására,
az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, a felszíni vizeink minőségének
javítására, a további környezeti káresemények megelőzésére. 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.
A projekt keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:
1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a
csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével
1.1. Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok
és egyéb (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is) kialakítása.
1.2. Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,
indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
1.3. A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése,
amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó
szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését.
2. Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése,
rekonstrukciója
2.1. Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése.
2.2. Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése.
2.3. Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.
3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései
3.1. Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései.
3.2. 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.
4. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális
fejlesztése, rekonstrukciója
4.1. Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú
szakaszok megerősítése.
4.2. Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
4.3. Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.
A pályázati felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus melléklete alapján a megyében a teljes
rendelkezésre álló forrás 6521 millió Ft (amely teljes egészében bel- és csapadékvíz védelmi
beruházások számára van elkülönítve), melyből az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 10 millió Ft – maximum 400 millió Ft. A támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a. Támogatási kérelem benyújtása jelen kiírásban 2016. április 18-ig
lehetséges.
A támogatási kérelem tartalmi értékelésének legfontosabb szempontjai:
 A fejlesztés legyen összhangban a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő
célokat teljesítse, illetve azokhoz járuljon hozzá.

 A projekt műszaki tartalma illeszkedjen a területi adottságokhoz és a projekt tartalma vegye
figyelembe a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és az kerüljön
megfelelően bemutatásra.
 A megvédett területen található épített környezet értéke haladja meg a projekt elszámolható
költségét.
 A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott
kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a
fejlesztési igény legyen megalapozott, a projekt megvalósítása legyen indokolt.
 Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező szemléletformáló, tájékoztató programok
is legyenek betervezve és ezek bemutatott tartalma szakmailag legyen megfelelő.
 Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, részesítse előnyben az alkalmazott
műszaki megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést; tegye lehetővé a területi
beszivárgás elősegítését.
Ózd városban jelenleg a Lomb utca – Gyujtó tér – Ipari Park – Volny József utca – Jászi Oszkár út
csapadékvíz elvezetése nincs megfelelően biztosítva, ezért hirtelen nagyobb esőzések esetén a Jászi
Oszkár úton a volt vasúti felüljáró alatt nagy mennyiségű csapadékvíz gyűlik össze, ami a
biztonságos közlekedést már többször akadályozta, veszélyeztette. A megnövekedett csapadék
mennyisége, illetve ezek megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út és a Volny József utca
környezetében rendszeres elöntéseket okoz. Ezek az események mind az ott elők, mind az ott
dolgozók, mind pedig a közúti közlekedést igénybe vevők számára problémákat, rosszabb esetben
tetemes anyagi jellegű kárt okoznak. Fentiek miatt 2014. július 14-én igazolt káresemény is történt,
a hirtelen felgyűlt csapadékvíz következtében egy magántulajdonú gépjárműben mintegy 700 e Ft
összegű kár keletkezett.
Emellett a Hangony-fővölgyi záportározó leeresztő műtárgyának felújítása is időszerű, a
záportározó területe az utóbbi évtizedekben feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtté
változott, a záportározó területen áthaladó út alatti áteresz tönkrement (összetört, megsüllyedt).
Ezért a Lomb utca – Gyujtó tér – Ipari Park – Volny József utca – Jászi Oszkár út csapadékvizének
elvezetésére szolgáló csatornarendszer kiépítése mellett a Hangony-fővölgyi záportározó leeresztő
műtárgyának felújítása is szerepel a tervezett beruházások között.
A projektben megvalósítandó beruházások főbb műszaki tartalma:
Hossz
(méter)

Létesítmény típusok
1./ 55 m hosszon DN1200 vb. Csatorna. Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba az Ipari Park (volt
acélmű) területéről érkező, illetve a Munkás út felől érkező csapadékvizet.
2./ 100 m hosszon új DN800 vb. gyűjtőcsatorna. Ez a szakasz hivatott kiváltani az Ipari Park (volt
acélmű) felől érkező csapadékvizek elvezetésére szolgáló jelenlegi bekötővezetéket.
3./ 435 m hosszon új DN800 vb. gyűjtőcsatorna kiépítése a Temetőből, Lomb utcából, a Gyujtó térről
(körforgalom), Munkás út egy szakaszáról és a Volny József utcából összegyűjtésre kerülő vizek
elvezetésére.
4./ 230m DN400 vb. gyűjtőcsatorna. Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott szakaszán
összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál.
5./ 225 m 40/70/50 burkolt árok teljes hosszon vízbeeresztős vb. fedlappal kiépítve a Temetőből, Lomb
utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére.
6./ 56 m hosszon, 3,0 m szélességű középvápás, betonba rakott terméskő burkolat (~170 m2) a
Temetőben kerül kiépítésre
7./ A Hangony-fővölgyi záportározó leeresztő műtárgyának felújítása, ami tartalmaz 28 m árokkotrást,
11 m DN600 beton csőáteresz kiépítését foglalja magába. A záportározó 2 ha-os területén
felületrendezés max. 20 cm vastagságig (csak önkormányzati területen), illetve a kikerülő föld helyi
elterítése (szintén önkormányzati területen).
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A tervezett fejlesztésekkel érintett területekre tervezett létesítmények vázlattervét az előterjesztés 1.
és 2. mellékletei tartalmazzák.
Javaslat
Ózd Város Önkormányzata a csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére koncepció alapján készített,
becsült indikatív költségekre alapozva nyújtsa be támogatási kérelmét legfeljebb 115 millió Ft
összegben, teljes mértékben elszámolható támogatási igénnyel a Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések – csapadékvíz visszatartó, megtartó fejlesztések támogatása című
pályázati felhívásra a koncepcióban vázolt projekt elképzelés megvalósítása érdekében.

1. melléklet

2. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (IV. 15.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-2.1.3-15 kódszámú,
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – csapadékvíz visszatartó, megtartó
fejlesztések támogatása” című felhívásra
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata
támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 115 M Ft támogatási igénnyel a TOP-2.1.3-15
kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – csapadékvíz visszatartó,
megtartó fejlesztések támogatása” című felhívásra, környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési
beruházások Ózd városban történő megvalósítása érdekében.
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat
esetén a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
a dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2016. április 18.

