
SAJTÓKÖZLEMÉNY
103.906.201 Ft-ból újul meg Sárbogárd központi területeinek
csapadékvíz-elvezetõ rendszere uniós pályázati támogatással.
(2012. november 6.)

Sárbogárd Város Önkormányzata (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) KDOP-4.1.1-
/E-11-2011-0018 azonosító számú, „Sár-
bogárd városközponti területeinek víz-
rendezése, csapadékvíz-elvezetõ rendsze-
rének fejlesztése” elnevezésû pályázatá-
val 93.515.581 Ft összegû támogatást
nyert, mely a projekt 103.906.201 Ft-os
összköltségének 90 %-a.
A támogatási szerzõdés aláírására 2012.
április 19-én került sor, mely 2012. július
10-én lépett hatályba.
A projekt tényleges megvalósítása 2012.
szeptember 17-én kezdõdött meg; befeje-
zésének tervezett idõpontja 2012. de-
cember 31.
Közbeszerzési eljárás révén a beruházás
kivitelezõjének az ÚTÉPPARK Útépítõ
és Mélyépítõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saságot (8000 Székesfehérvár, Sóstói út
7.) választotta ki az önkormányzat. A cég-
gel 2012. szeptember 17-én került alá-
írásra a vállalkozási szerzõdés.
A projekt keretében Sárbogárd központi
területén a belvízvédelmi szempontból
legkritikusabb területeken – a Hõsök tere
és a Németh sarok környékén, a Tinódi
út, Sövény utca és Nyíl utca egyes szaka-
szain – megtörténik a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszer kialakítása, illetve a meglé-
võ szakaszok felújítása, továbbá sor kerül

a tinódi árok végén a vasút alatti áteresz
átépítésére, amely a város központi ré-
szének belvízelvezetéséhez járul hozzá.

A projekt keretében 1.404,4 m csapadék-
víz-elvezetõ árok építése, felújítása való-
sul meg, s ezáltal közel 200 lakóingatlan
vízkár-veszélyeztetettsége csökken je-
lentõs mértékben, illetve szûnik meg. A
csapadékvízkároktól megvédett lakosság
becsült száma 3.900 fõ – Sárbogárd köz-
ponti részének közel kétharmada. A bel-
és csapadékvízkároktól megvédett terü-
let nagysága 350 hektár.

A projekt eredményeként olyan infrast-
rukturális ellátottság jön létre, mely ked-
vezõen hat az új gazdasági beruházások-
ra, vonzóbbá teszi a környezetet a már ott
lakó és a bevándorló népesség számára.
Mindemellett nem elhanyagolható
szempont, hogy nemcsak a vízkárok
szûnnek meg a szóban forgó területen,
hanem az önkormányzat eddig kárelhárí-
tásra és rendbetételre fordított plusz
költségei is, amit eddig önerõbõl vagy vis
maior alapból finanszíroztak.


