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A projekt tartalmának bemutatása: 
 
A projekt célja Súr településen a tervezési területre lehulló csapadékvíz biztonságos bevezetése a 
befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekor 
a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.  
 
Tervezett műszaki megoldások:  
 
DEÁK FERENC UTCA (hrsz: 52): Az utcában a meglévő burkolt árok kőburkolata elbontásra kerül, a 
tönkrement átereszekkel együtt. 110 fm hosszon épül vb. mederelemekből árokburkolat, a 
kapubehajtóknál vb. fedlappal lefedve – összesen 50 fm hosszon. 
 
60 HRSZ-Ú ÁROK: A meglévő 135 fm hosszú földárok rendezésre kerül, a kimosódásokat  feltöltésre 
kerülnek. Az első 35 fm hosszon gyeprács burkolatú árok kerül kialakításra, míg a további 100 fm-en 
az árok RENO matrac burkolatot kap, így az árokból a csapadékvíz talajba szivárgása továbbra is 
biztosított lesz. 
 
AKAI UTCA (HRSZ: 20): Elbontásra kerül a meglévő árok kőburkolata 37 m hosszon, valamint a 
tönkrement átereszek 21 m hosszon. Az érintett 80 fm hosszú árok vb. mederelemes burkolatot kap, 
az átereszek vonalában réselt vb. fedlapokkal kerül lefedésre. 
 
HÁRSFA UTCA (HRSZ: 15/17, 15/18):  Az utcában 9 m hosszon kerül elbontásra a tönkrement 
kőburkolat és 15 m hosszon a tönkrement átereszek. Vasbeton mederelemes árokburkolat épül 90 
fm hosszon, további 86 fm hosszon új földárok kerül kialakításra a Hársfa utca felső szakaszán. Az 
elbontott átereszek vonalában, összesen 16 m hosszon az épülő vb. mederelemek vb. fedlapokkal 
lefedésre kerülnek. 
 
RÁKÓCZI UTCA (hrsz: 180, 229/3): A Rákóczi utca mellékágáról lezúduló csapadékvíz megfogása 
érdekében 6 fm hosszú rácsos folyóka épül a mellékutcában, melynek vizét betonelemes burkolatú 
árokkal kötjik össze a Rákóczi utca ÉK-i oldalán meglévő burkolt árokba. Összesen 28 fm hosszú 
burkolt árok épül, a Rákóczi út keresztezésében vb. fedlapokkal lefedve. A mellékutca 
csatlakozásánál, a rácsos folyóka és a meglévő aszfalt burkolatszél közötti útfelületen aszfalt burkolat 
épül. 
 
A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak 
meg. 
 
A projekt eredményei a következők: 
- A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 100 fő 
- A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 535 méter 
- A megvédett vagyon becsült értéke: 928 millió Ft  
 


