
 

 
 

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002 

Pályázat címe: Sárköz belvízrendezése – Őcsény I. ütem 

Kedvezményezett neve: Őcsény Község Önkormányzata 

Szerződött támogatási összeg: 146 111 477,- Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

 

Projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt keretében Őcsény Község belterületi csapadékvíz rendezésének I. üteme történik 

meg.  

Őcsény községben az előforduló vízkár események azzal vannak összefüggésben, hogy a 

Duna egykori ártéri síkján fekvő település magja egy magasabb, száraz területre épült, míg a 

falu későbbi fejlődése során az alacsonyabban fekvő területek is beépítésre kerültek. E 

területeken – ahogyan a tervezési területen (Árpád sor) is – minden tartós belvízi időszakban 

megjelenik a talajvíz. A belvízi körülmények továbbá a településnek abból a helyzetéből is 

származnak, hogy közvetlenül a Szekszárdi dombok lábánál terül el, és a dombokról lefolyó 

csapadékvíz azonnal a település külterületére folyik, és mozgása lelassul. Ennek 

következtében a területen való tartózkodási ideje megnő, ezzel együtt megnő az elöntési 

valószínűség. A vizek szétterülnek, a talajt átáztatják, a talajvíz szintje megemelkedik, és az 

alacsonyabban fekvő belterületi részeken elöntést okozhatnak.  

Fent részletezett probléma már évtizedek óta fennáll a tervezési terület (Árpád sor) 

ingatlanjai tekintetében. A közelmúlt csapadékosabb időszakai a lejtőre épített házak 

sebezhetőségét mutatják meg. Állandó jelleggel megjelenik a belvíz, amely az ingatlanokban 

nagy kárt okoz. Sok esetben a falak felvizesednek, ami egészségügyi károsodást okozhat. A 

folyamatos belvíz- jelenség a házak alapzatát mossa, majd elkezdenek mozogni, akár meg is 

repedhetnek, ami komoly veszélyt jelent az anyagi javakra. 

A tervezési terület (Árpád sor) északi oldalán jelenleg egy lefolyástalan nagy szelvényű 

földárok található. Ennek az ároknak kellene gondoskodnia az utca északi oldalán található 

ingatlanokra és a lakóingatlanok mögött található mezőgazdasági területekre hulló csapadék 

befogadóba vezetéséről. Mivel a földárokban található kapubejáró átereszek nagy 

részének sem a műszaki állapota, sem az átmérője, sem magassági 

elhelyezkedése nem megfelelő, így a vízelvezető árok nem képes 

ellátni az eredeti funkcióját. 

Jelen fejlesztés keretében az Árpád sor északi oldalának 

keleti és nyugati részén megtörténik a meglévő 

földárkok és átereszek átalakítása mindösszesen 

855,89 fm hosszban.  



 

 
 

Mindkét szakasz esetében megvalósul az árok folyásfenék szintjének korrekciója, valamint a 

kapubejáró átereszek megfelelő műszaki állapotba (magassági elhelyezkedés, átmérő) 

hozása. Az átereszek betonból kerülnek kialakításra, az ezeket összekötő árkok földmedrűek 

maradnak. 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. év 03. hó 28. nap. 


