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Apátfalva Község Önkormányzata 
 
BELTERÜLETI CSAPADÉK -ÉS BELVÍZELVEZETÉS APÁTFALVA 
TELEPÜLÉSEN II. 
 
A támogatás összege: 300 millió forint 
 
Apátfalva Község Önkormányzata a Területfejlesztési Operatív Program keretében „Belterületi 
csapadék -és belvízelvezetés Apátfalva településen II.” címen pályázatot nyújtott be 2021. 
január 27-én.  
A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 sz. pályázat 2021. június 17-én támogatói döntést kapott, 
mellyel a 100 %-os támogatási intenzitású 300 000 000,- Ft-os összköltségű projekt 
megvalósításra kerülhet. 
 
A tervezett fejlesztés Apátfalva község belterületén a Templom, a Kossuth Lajos, a 
Széchényi István, a Hajnal, a Csokonai Vitéz Mihály, a Hunyadi és a Rózsa utcákban 
valósul meg. 
Templom utca: az utcában építendő nyílt, burkolt szivárgós csatorna, amely a Kölcsey Ferenc 

utcai nyíltszelvényű csatornába vezeti a csapadékot, amelyből a 276 hrsz.-ú természetes 

tározóba kerül, ahonnan alacsony Maros vízállás esetén közvetlen bevezetés lehetséges a 

Maros folyóba. 

Kossuth utca: Hunyadi János utca – Kereszt utca közötti szakasza valósul meg nyílt, burkolt 

szivárgós rendszerű vízelvezetéssel. 

Széchényi István utca: 2-28 közötti szakaszon burkolt nyílt szelvényű csatorna épül azon 

átereszek cseréjével, amelyek gátolják a víz elvezetését kontraesés vagy kapacitás hiánya 

miatt. 

Hajnal utca: ezen a szakaszon a járdák 10-30 cm-rel alacsonyabban vannak, mint az aszfalt 

burkolat és a vízelvezetés sem megoldott. Az utcában nyílt, burkolt szelvény épül szivárgós 

vízelvezetéssel. 

Csokonai Vitéz Mihály utca: 2-14 szakaszán zárt csatorna épül, a tetőlefolyóknál víznyelőkkel. 

Hunyadi utca 6. szám alatt üzemel az Egészségház. az ingatlan előtti szakaszon meglévő zárt 

csatorna szűk keresztmetszete miatt nem tudja elvezetni a vizet és az esése sem megfelelő. 

A zárt csatorna bővítésével és szintbe helyezésével ez a probléma megoldható. 

Rózsa utca 9-15 közötti szakaszon nincs vízelvezetés, bár a Rózsa utca 1724/2 helyrajzi 

számú ingatlanon van nyílt szelvényű földmedrű csatorna, amelyik a csapadékvizet a 

Széchenyi utcára vezeti. Ezen földmedrű csatorna újra profilozása és a vízlevezetés 

biztosítása szükséges. A Rózsa utca 11. szám előtt lokális mélypont található az utcában, 

innen a földmedrű árokba vezethető a csapadékvíz nyílt, burkolt csatornával. 

A kiépíteni tervezett csatornahálózat hossza megközelítőleg 2415 fm. 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2022.12.30. 

 

 


