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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 - TAPOLCA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT 

REKONSTRUKCIÓJA ELNEVEZÉSŰ PROJEKT MEGINDÍTÁSÁRÓL 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SIKERESEN PÁLYÁZOTT A TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 

AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, A „TAPOLCA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA” 

 ELNEVEZÉSŰ PROJEKTJÉVEL. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000.000 FORINT, 100 % 

INTENZITÁSÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT. 

  

A projekt célja: Tapolca, mint a Balaton kiemelten védett vízgyűjtő területén lévő település, valamint a 

közigazgatási területének félszíni vizek szempontjából „érzékeny” besorolása és a felszín alatti vizek 

szempontjából „fokozottan érzékeny” besorolása indokolttá teszi a csapadékvizek elvezetésének rendezett, 

szabályozott megoldását, ami lehetővé teszi - a lakó- és gazdasági területek vízkár veszélyeztetettségének 

csökkentését. 

Ennek megfelelően a projekt közvetlen célja a központi belterületet tehermentesítő, a Sallay Misi utcai és a 

Barackos lakóparki főgyűjtő csatornák rekonstrukciója. 

A tervezett beavatkozások azokat a csapadékvíz elvezetés szempontjából kritikus területeket érintik, ahol a 

legsürgősebb a vízkár veszélyeztetettség csökkentése.  

A központi belterület kiépített csapadékvíz elvezető rendszerének még ma is az a Tapolca patak a 

befogadója, melynek a vízhozama az elmúlt 20-25 évben meghúszszorozódott, 1 m3-ről 25 m3/percre nőtt. 

Elsődleges feladat tehát a Tapolca patak belterületi szakaszának tehermentesítése, melynek érdekében a 

patak mindkét oldalán szükséges a 1-1 főgyűjtő kerül kiépítése. Jelenleg a déli elkerülő út alatti átvezetések 

nem biztosítják a csapadékvizek kártétel nélküli elvezetését így ezek újraépítése elkerülhetetlen. A két 

főgyűjtőnek a déli elkerülő út alatti átvezetésével kell a patak pisztrángtelepi duzzasztója alatti szakaszára 

csatlakozni. A harmadik beavatkozási terület a Barackos lakópark új csapadékvíz főgyűjtőjének kiépítése a 

befogadóig. 

A projekt legfőbb infrastrukturális adatai: Zárt csapadékvíz elvezető csatorna – 1 230 fm; Földárok 

rekonstrukció - 2 060 fm; Hordalékfogó akna kiépítése – 3 db; Medervédelem kőszórással – 40 fm 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 

A projektről bővebb információt a www.tapolca.hu oldalon olvashatnak. 

 

További információ kérhető: 

Mogyorósi Katalin - városüzemeltetési ügyintéző 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

tel.: 87/511-150, 122 mellék 

mogyorosi.katalin@tapolca.hu  


