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1. PROJEKT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMA 

 

Szentlőrinc, 

belterület vízrendezése 
 

 

A tervezési terület Szentlőrinc város belterülete, melyen K-Ny-i irányba áthalad a 

Pécs-Budapest vasútvonal. A területen az ivóvízellátást közüzemi ellátó hálózat biztosítja. A 

szennyvízelvezetés gravitációs csatornarendszerre csatlakozással üzemel. Az energiaellátást 

közüzemi formában gázellátó hálózat és villamos hálózat szolgáltatja. A csapadékvíz 

elvezetése felszíni elvezetéssel, zárt csatorna szakaszokkal és burkolt árokszakaszokkal 

üzemel. A város csapadékvíz rendszerének befogadója a településtől Ny-ra É-D irányú 

Bükkösdi-víz. A város vízgyűjtői több ponton, D-i irányba vezetik a belterület csapadékvizét, 

de valamennyi ér befogadója a Bükkösdi-víz. 

A csapadékvíz rendezés a településen a biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges: 

 

- A település belterületén a megévő csapadékvíz elvezető rendszert fejleszteni, átalakítani 

szükséges. Az elvezetéssel nem rendelkező területen  a meglévő árkokba csatlakozó 

felszíni elvezető csatornát kell építeni.  

- A lefolyástalan belterületen a csapadékvíz elvezetését helyben tartással, a fölös víz 

kényszeráramoltatásával kell megoldani. A parkolók csapadékvíz elvezetését előkezelő 

műtárgy illesztésével lehet kivitelezni. 

- A belterületen várható fejlesztéseket figyelembe véve, a vízvissztartási elv szem előtt 

tartásával lehet a meglévő, üzemelő elvezető rendszer tehermentesítését megoldani. Ennek 

megoldására javasoljuk a kis mélységet igénylő, egyben elvezetést, befogadást biztosító 

csőtároló kialakítását. 

- Meder „jó karba helyezése” (növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól 

való megtisztítása).  

- Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása 

méretezett formában, a vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő 

szelvényben kerül elvezetésre. 

 

Projekt tartalma: 

 

1.1. Templom tér és környezete 

 

A műemlék épületek – templom és kastély (kormányablak)  – környezetében a csapadékvíz 

elvezető rendszer részben kialakításra került, de mivel mély fekvésű a terület, így az 

meglévő befogadóhoz kell csatlakoztatni. A víz helyben tartása új szikkasztó hálózat 

létesítésével oldható meg. A szikkasztó rendszer által nem kezelhető vizet átemelő 
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berendezés juttatja a megfelelően üzemelő, károkozás nélküli elvezetést biztosító meglévő 

rendszerbe. A parkolók terüeltén keletkező csapadékvíz fogadására a meglévő és tervezett 

rendszerbe illesztéssel csapadékvíz előkezelő (olaj-iszapfogó) beépítését tervezzük. 

 

Zárt csatorna építése  80 m DN300 KG-PVC 

Csapadékvíz átemelő építése 

Szikkasztó rendszer építése (cca 300 m2) 

Csapadékvíz előkezelő (olaj-iszapfogó) beépítése  

 

Az érintett területek: 

260/1, 260/2 és 259 hrsz 

 

1.2. Templom tér Ny-i oldalán, a Rákóczi utca szakaszán a lakóépületek előtti terület 

 

A csapadékvíz elvezetéssel ellátatlan területről az elvezetést mederelemekkel burkolt 

árokkal, az átközlekedést biztosító fedlapokkal kell megoldani. A befogadó a Rákóczi u. 

D-i területén, a Ny-i oldalon meglévő szikkasztóárok, mely egyben a víz helyben tartását 

is biztosítja. 

 

Burkolt árok D-i irányba 150 m betonelemekkel burkolva 

Ingatlanok bejáróinál fedett szakaszok kialakítása 

 

Az érintett ingatlan: 

290hrsz 

 

 

2. szaksz: Ifjúság utca csapadékvíz elvezetése 

 

A területen további, felszíni vízelvezetést eredményező létesítmények elhelyezését tervezi 

a város Önkormányzata (Tanuszoda, stadion). A vizek visszatartásának elve alapján a 

területen csőtározó építésével az árok zárttá tételével lehet megoldani a terület 

vízelvezetését. Ezzel a megoldással az ingatlanok megközelítése biztosítható, a meglévő 

burkolt út változatlanul megtartható és az út alatti áteresz is csak tisztítást igényel. 

 

Csőtároló építése 300 m DN1400 mm vb csövekkel 

Csillapított kivezetés a meglévő út alatti átereszhez csatlakozóan 

Ingatlanok megközelítését biztosító átjárók kialakítása 

 

3. szakasz: Vasútvonaltól D-re lévő (szennyvíztelep előtti) terület csapadékvíz 

elvezetése 

A meglévő 0146 hrsz-ú árok a befogadója a Királyegyházai út vonalában érkező 

csapadékvizeknek, mely a belterület csapadékíit a vasút alatti átvezetéssel szállítja. A 

szennyvíztelep megközelítését biztosító átjárótól a város felé lévő árokszakaszban áll a 

víz, mivel a lefolyását a befogadó irányába a meglévő árok erodálódása, benövényesedése 

akadályozza. A megoldás a meder rendezése. 

 

Földárok profilozása, meder rendezése 235 m hosszban 

Meglévő bokrok, fák és gyökereik eltávolítása 

 

 

Csatlakozó terv: M-3. Projekt területének helyszínrajza 


