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Somlószőlős Község Önkormányzata 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

SOMLÓSZŐLŐS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE 

 

Az Európai Unió által nyújtott támogatással valósult meg a beruházás Somlószőlősön. Somlószőlős 

Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Közép-Dunántúli Operatív Programjának keretében 

149 996 249 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település vízelvezető infrastruktúrájának 

fejlesztésére. A projektnek köszönhetően a védekezési, helyreállítási költségek minimalizálhatóak, a 

beruházás hozzájárul az ingatlanok értékmegőrzéséhez, valamint a településen élők életminőségének 

javításához, a környezetbiztonsághoz, illetve a vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez. 

 

A fejlesztés régóta szükségszerű volt a településen: az elmúlt évekig a településen számos esetben történtek 

víz okozta káresemények, rendeteg lakossági bejelentés is érkezett, valamint a védekezésre és 

kármentesítésre fordított összegek nagysága is kiugróan magas volt a megyében. A település a belterületi 

vízrendezés megoldására vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt készítetett, mindazonáltal jelen 

projekt a hivatkozott dokumentumnak csupán az I. ütemét valósította meg, mely a legfontosabb vízrendezési 

lépéseket foglalta magában. A projekt keretében teljes egészében megvalósult a VA-21, VA-22, VA-3, VH-1, 

VH-2, VU-J, VU-B jelű árkok vízrendezése, emellett a Király árok tekintetében a 0+000 - 2+460 

szelvényszámok közötti, a VA-1 jelű árok tekintetében pedig a 1+041-1+286 szelvényszámok közötti szakasz 

rekonstrukciója. Az egyes szakaszokon megvalósult fejlesztések a többirányú lejtésviszonyok és egyéb 

sajátosságok miatt sokrétűek, mégis hatékony egészet alkotnak. 

A projekt keretében nyolc csatorna, valamint a Király-árok medrének vízrendezése valósult meg: az új, illetve 

felújított mederszakaszok képesek levezetni a mértékadó tervezési vízhozamokat. A projekt megvalósítása 

eredményeképpen: 

- 12 309 fm árok és csatorna került rendezésre, kiépítésre; 

- Ár-és csapadékvíz belvízkároktól megvédett terület: 921,07 ha; 

- Ár-és csapadékvíz belvízkároktól megvédett lakosság: 470 fő. 

A beruházásnak köszönhetően a védekezési, helyreállítási költségek minimalizálhatóak, mely hozzájárul az 

helyi ingatlanok értékmegőrzéséhez, valamint a településen élők életminőségének javításához, a 

környezetbiztonsághoz, a vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez. 

A projekt az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg, a pályázat keretében elnyert 

támogatás összege 149 996 249 Ft. Az építési munkálatok kivitelezője a Magyar Építő és Közlekedésfejlesztő 

Kft. volt. A sikeres műszaki átadás-átvételre 2014. szeptemberében került sor. 

 

A projekt összegző adatai: 

Projekt címe: Somlószőlős belterületi vízrendezése 

Kedvezményezett: Somlószőlős Község Önkormányzata 

Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Elnyert támogatás: 149 996 249 Ft 

Bővebb információ: Bodnár György polgármester, Telefon: (88) 276-001, e-mail: somloszolos@iplus.hu 

 


