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CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KÓPHÁZÁN
A település környezetét és megjelenését, a lakók életszínvonalát egyaránt javító fejlesztés
61.309.868 Forintot nyert. Az elnyert támogatásból a Vasút utca, Savanyúkút utca ill. a KerT sor
csapadékvíz elvezetése válik megoldo1á.

Az Ikva meder belterületet megkerülő kiépítését követően sem vált teljesen megoldo1á az
árvízmentesítés: az Ikva belterüleT ága mentén rendszeres a helyi vízkár‐elhárítási tevékenység.
A fokozo1 vízkár‐veszély mia1 a belterüleT utak mentén szinte minden utcában találhatóak az
1960‐as években kiépíte1 nyílt földmedrek, burkolt árkok, vagy felszín alaW vízelvezetők, melyek
egyrészt kifogásolható műszaki állapotúak, másrészt nem tekinthetők egészében folyamatosnak
sem vízszintes, sem magassági értelemben, továbbá a jórészt spontán építe1 kapubejárók
helyenként olyan szűkületeket eredményeznek, melyek az egész vízlevezető rendszer
teljesítőképességét behatárolják.
Így a jórészt spontán és szakaszosan kiépíte1 – egészében nem rendszerszerűen működő –
vízelvezető rendszer rendszeres belterüleF vízkárokat eredményeze[.
A projekt által rendezendő terület utcái veszélyezte1ék a beruházás megvalósulása elő1 a Petőﬁ
téren kialakíto1 faluközpontot, ahol nagyobb záporok alkalmával a nagyvizek – leérve a kis esésű
térre – tószerűen szé1erülnek.
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A betonelemekkel burkolt nyílt árkos megoldást fogja felváltani a felszín alaW vízelvezető
rendszer, mely fele1 facsemeték, díszbokrok telepítése, parkosítás, füvesítés terveze1.
Az eddigi kiépítések folytatásaként az Önkormányzat a település dombvidéki, délnyugaT
veszélyeztete1 részének kiépítését határozta el. Az érinte1 utcák: Vasút utca, Savanyúkút utca és
a KerT sor.
A 61.309.868 Forintos támogatásból megvalósuló beruházás megvalósításával – bár nem teljes
egészében, de az érinte1 településrész vízkároktól való mentesítése megoldódik. Tekinte1el
arra, hogy esetünkben a legsúlyosabban érinte1 településrész éppen a Petőﬁ téren kialakíto1
faluközpont, így társadalmi‐gazdasági szempontból is legigényesebb településrészről van szó.
A projekt által előirányzo1 műszaki beavatkozások biztosítják a közlekedésfejlesztéssel érinte1
utcák többletvizeinek befogadói feltételeit. Nemcsak a település környezetbiztonsága növekszik
a beruházással, de a helyi vízkár veszélyeztete1ség is jelentősen csökkenni fog, továbbá
környezeT káresemények megelőzése is biztosíto1 lesz.
A projekt hozzájárul a kiegyensúlyozo1 vízháztartási viszonyok megteremtéséhez és a
szélsőséges időjárás okozta környezeT (társadalmi), gazdasági problémák megelőzéséhez,
illetve kezeléséhez.
A beruházás idén ősszel befejeződik és 2010. november 11‐én kerül majd sor egy Csapadékvíz
elvezetési szakkonferenciával egybekötö1 ünnepélyes átadóra, melyre szerete1el vár minden
kedves helyi lakost és érdeklődőt Kópháza Község Önkormányzata.

