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Rövid összefoglaló: 
 
Szárliget Község Önkormányzata 80 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból 
származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.  
 
A településen meglévő csapadékvíz elvezető rendszer jelenleg nem tudja kártételek nélkül 
több településrészen szabályozottan, károkozás nélkül levezetni a csapadékvizeket. A 
klímaváltozás miatt a hidrometeorológiai állapotban folyamatban lévő kedvezőtlen változások 
nyomatékosan felhívják a figyelmünket arra, hogy az elkövetkező években is nagy 
valószínűséggel kell számítanunk a tavaszi, nyári és kora őszi időszakban a vízgyűjtőkön 
szélsőséges intenzitású csapadékhullásra. Ez a viszonylag rövid összegyülekezési idő miatt az 
üzemeltetett rendszer rendezetlen, vagy kapacitáshiányos részein ismétlődő vízkilépésekhez 
vezethet, lokálisan jelentős károkat okozva épületekben, infrastruktúrában.  
 
 
A beruházás műszaki tartalma:  
 
A projekt megvalósítási helyszíne Szárliget Petőfi S utca hrsz. 607/2, 044.  
 

A MÁV 1. sz. vasútvonalának oldalárkai szolgáltak a településen összegyűjtött vizek első számú 
befogadójaként, melyek jelenlegi állapotukban nem képesek megfelelő biztonsággal levezetni 
a csapadékvizet a végső befogadóként szolgáló Sósi-érbe. A tervezett műszaki beavatkozás a 
Petőfi Sándor utcai vasúti felüljárótól indul az 1. sz. vasútvonal keleti oldalán Bicske irányába, 
hozzávetőlegesen 500 m hosszan a vasút alatti átereszig. Az áteresz felel a vizek vasúti 
pályatest alatti átvezetéséért vasút átellenes oldalára, ahonnan a vizek meglévő földárkon 
keresztül jutnak a Sósi-érbe, mint Önkormányzati kezelésben lévő végső befogadóba.  
 

A projekt célja Szárliget település 5. csapadékvíz elvezető öblözetében  
• természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,  
• települési (közlekedési) alapinfrastruktúra és az országos 1. sz. vasútvonal vízkároktól 

történő megóvása,  
• közterületek állapotának javulása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó 

hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,  
• esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is 

ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a 
vízkár által nem érintett lakosok esetében,  



• a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-
elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul,  

• a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az 
önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte 
(karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke).  

 
 


