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2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

 

 

Szentlőrinc, 

belterület vízrendezése 
 

 

 

 A város ÉK-ról a Mecsek déli nyúlványai, ÉNy-ról a Zselici dombság, K-ről a Pécsi 

síkság, délről az Ormánság határolja. Szentlőrinc már az ormánsági területhez tartozik. A város 

É-i harmadában a 6-os főközlekedési út halad át és osztja két részre a beépített területet. A 6-os 

úttól É-ra családi házas lakóterület, a strand és mezőgazdasági létesítmények találhatók, a 

Munkácsy Mihály utca vonaláig. Attól K-re mezőgazdasági terület helyezkedik el. A város lakott 

területét délrol a vasút zárja le. Ez a Budapest — Pécs vasút vonal a városnak Ny-i irányból is 

lehatárolást jelent. 

 

A 6-os út alatt már a síkvidéki település jellemzőit viseli magán, átlagosan 5 % korüli észak- 

déli, illetve ÉNy-i lejtéssel. Ennek következtében a település egys területein lefolyástalan részek 

alakultak ki. Nyugatról és délről a beépített területet a vasút zárja le, attól délre már csak ipari 

létesítmény található. 

 

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. 

 

Jelen dokumentáció 3 szakaszban ad megoldást a településrész problémáira. 

 

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 a víz 

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

 

A csapadékvíz elvezetése szempontjából a területen kiépített közüzemi rendszer nem üzemel. 

A csapadékvizek nem megfelelő elvezetése veszélyezteti a lakóépületeket, közintézményeket 

és vállalkozások létesítményeit egyaránt. A tetőfelületekről levezetett víz a járda melletti 

területen áll, ahonnan a járda burkolatán keresztül az épületek falán a kapillaritás miatt az 

épületek állékonyságát veszélyezteti. 
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2. szaksz: Ifjúság utca csapadékvíz elvezetése 

Az Ifjúság utca Ny-i oldalán földárok üzemel, mely árok a lényegesen kisebb hidraulikai teljesítményű 

átereszen keresztül a Nyárfa utca vonalán keresztül, a település DK-i irányába történő vízelvezető 

rendszerhez csatlakozik. 

 

 
 

A területen további, felszíni vízelvezetést eredményező létesítmények elhelyezését tervezi a város 

Önkormányzata (Tanuszoda, stadion).  

 

 

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. A 

szennyvíztelep megközelítését biztosító átjárótól a város felé lévő árokszakaszban áll a víz, míg a tőle 

D-re lévő árokszakasz erősen erodálódott, növényzettel benőtt, a meder elvadult.  

 

 

           
 

 

Melléklet:  M-2. Veszélyeztetett terület helyszínrajzi feltüntetése 1: 2500  

 

 


