
A projekt adatai Részletes értékelés Megállapítások Javaslatok
cím A belterületi belvízelvezetés megoldása

leírás

projektgazda Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

partnerek

költségvetés nincs információ

ezer forint

81,83

elérhető maximum: 100

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda
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A csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése a város 
releváns problémáira reagáló projekt, amelynek 
indokoltságát növeli az elmúlt időszak csapadékos 
időjárása. A projekt megvalósítása szükséges a város 
közlekedési fejlesztéseinek megalapozásához is. A 
projekt erősen célcsoport-orientált, emellett nagy 
hangsúlyt helyez a biztonság megteremtésére a város 
külső arculata miatt is. 

A projekt jelenlegi állapotában az indokoltság 
alátámasztása a hálózati hiányosságok konkrét 
feltárásával és bemutatásával javítható.
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A problémára régóta megoldást keres a város, de az 
utóbbi időszakban források nem álltak rendelkezésre még 
a szükséges felmérések és előkészítések elvégzésére 
sem.

A kockázatok tekintetében elsősorban a külterületi 
belvízelvezetők és befogadók állapota a mérvadó, 
emellett figyelembe kell venni az időjárás és ezzel a 
csapadékmennyiség ingadozásait is. Az elvi vízjogi 
engedély megszerzése mellett törekednie kell az 
önkormányzatnak a kiviteli tervek és a szükséges 
hatásvizsgálatok mielőbbi elkészítésére. 

A projekt illeszkedik a Környzet és energia Operatív 
Program célkitűzéseihez, valamint a regionális operatív 
program 4. prioritásához is. A projekt megvalósítása 
összekapcsolódik a külterületi belvízmentesítéssel is, de 
hatása elsősorban települési szinten érzékelhető. A 
természetes és épített környezet fejlesztésére gyakorolt 
hatás hangsúlyos. Az életminőség javításával, új 
munkahelyek - átmeneti - teremtésével kedvező az 
esélyegyenlőség területén kifejtett hatása is. 

A projekt részletes kidolgozása során fokozott figyelmet 
kell fordítani a környezeti és az esélyegyenlőségi hatások 
részletes kifejtésére.h
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A forrásszerzés lehetősége a 2007-2013 közötti 
időszakban a regionális célkitűzések alapján várhatóan 
kedvezően alakul (4.3.3 konstrukció: Belterületi 
belvízvédelmi fejlesztések). A forrásszerzés esélyét a 
város tapasztalatai a hasonló jellegű projektekben nagy 
mértékben segítik.

összegző 
értékelés

A projekt a csapadékvíz-elvezetés és a belvízmentesítés megoldását foglalja 
magában a város teljes területén a belvízelvezető rendszer kiépítésével és 
komplex rekonstrukciójával. 
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A projekt szükségességét az indokolja, hogy a térség többi településéhez 
hasonlóan az utóbbi években Hajdúszoboszlón is megnövekedett a belvízveszély 
és a belvízzel elöntött területek kiterjedése, a csapadékvíz elvezetése ugyanis 
csak a város egyes részein megoldott. Annak érdekében, hogy a helyi lakosság 
és a vendégek biztonsága az egész város területén garantálható legyen, 
szükséges a belterületi belvízelvezető rendszer rekonstrukciója. Ezeket a 
fejlesztéseket összhangba kell hozni a közlekedési beruházásokkal abból a 
célból, hogy a projektek megvalósítása racionálisan ütemezhető és 
költséghatékony legyen. A projekt a belvíz által veszélyeztetett területek 
kiterjedésének csökkenését eredményezi, amely hozzájárul az átfogó cél 
megvalósulásához, vagyis ahhoz, hogy a helyi lakosság és a vendégek személyi 
és vagyoni biztonsága garantálható legyen.

2007.02.02.

A célok és a tevékenységek a csapadékelvezető hálózat 
létrehozásánál alapvetően mérhetőek (pl. megépült 
hálózat hossza, belvízmentesített terület nagysága, 
kiépített átemelők száma stb.), de számszerűsítésük még 
nem történt meg.

A projekt eredményessége akkor lesz ellenőrizhető, ha a 
célok (átfogó cél, projektcél, outputok) és a hozzájuk 
kapcsolódó indikátorok számszerűsítése, valamint a 
tevékenységek földrajzi behatárolása egyértelműen 
megtörténik.

A belvízmentesítés a jelenleg hiányosan kiépített hálózat 
továbbfejlesztését jelenti. A műszaki és szervezeti 
fenntarthatóság biztosított, a fenntartás költségei csak 
hosszabb távon jelenthetnek - elviselhető mértékű - terhet 
az önkormányzat számára. 

Mivel a csapadékvíz elvezetés megoldása számos 
átmeneti kellemetlenséggel jár a lakosság számára, ezért 
szükséges a jól előkészített és megszervezett 
tájékoztatás a projekt tartalmáról és ütemezéséről.

Az Észak-alföldi Operatív Program csak abban az 
esetben támogatja a belterületi belvízprogramokat, 
amennyiben külterületen biztosított a csapadékvíz 
továbbvezetése és befogadása, ezek esetleges hiánya az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával 
szüntethető meg.
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