
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018. október 03. 

Sárvár Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Megvalósult 2018 évre tervezett csapadékvíz elvezetési program Sárváron. 

 

Sárvár Város „Települési Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés belterületi 

csapadékvíz elvezetésével” című TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00001 pályázati kódszámú Európai 

Uniós pályázat keretében befejeződött a Kertváros érintett területein a csapadékvíz elvezető 

rendszerének fejlesztése. 

  

 

A projekt keretében megvalósult bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 1 859,2 méter, 

konkrét helyszínei a következők: 

- Tinódi Lantos Sebestyén utca Sársziget u. és Magyari István u. közötti szakaszán a páratlan oldalon 
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a felszíni folyókaépítésével. 

- Magyari István utca Tinódi Lantos Sebestyén utca és Erdély utca közötti szakaszán a páros oldalon 
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a felszíni folyóka építésével.  

 

A Sárvár, Gárdonyi utcától északra eső területen: 

- Vörösmarty Mihály utca Szegedi Körös Gáspár utcától északra eső területein, a Szegedi Körös 
Gáspár utcától a 24. és 25. számú házakig nyílt csapadékvíz-elvezető árokkal, ezt követően zárt 
rendszerben, a felszínen folyóka kiépítésével,  

- Kisfaludy Sándor utca Szegedi Körös Gáspár utcától északra eső területein, a Szegedi Körös 
Gáspár utcától a 24. és 17. számú házakig nyílt csapadékvíz-elvezető árokkal, ezt követően zárt 
rendszerben, a felszínen folyóka kiépítésével, 

- Balassi Bálint utca Szegedi Körös Gáspár utcától északra eső területein, a Szegedi Körös Gáspár 
utcától a 8. és 9. számú házakig nyílt csapadékvíz-elvezető árokkal, ezt követően zárt rendszerben, 
a felszínen folyóka kiépítésével – a befogadóba történő bekötés által érintve az Uzsoki utca 
ingatlanát. 

 

 

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 100 000 000 Ft 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a  

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.01. (előkészítés, tervezés, engedélyezési 

eljárások lefolytatása), a projekt befejezésének határideje 2018.10.31. 

A kivitelezés időszaka 2017. október- 2018. április 

Kivitelező: TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi út 13.) 

A munkálatok időtartama alatt a Sárvár lakosok türelmét, megértését köszönjük. 

További információ www.sárvár.hu oldalon található vagy Hangonyi Zoltán projektmenedzsertől (tel.: 

(30/9964246), e-mail cím hangonyi@upcmail.hu) kérhető. 

http://www.sárvár.hu/
mailto:hangonyi@upcmail.hu

