
 

Felszíni csapadékvíz elvezetése Dányban 
 

 
Dány Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-
elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul 
meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.  
 
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei 
fejlesztések előirányzatból. 
Az önkormányzat a közel 189,98 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével az Akácfa, a Bocskai 
utca, valamint a külterület 093/15 hrsz alatti rész felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg. 
 

 
 
A projekt főbb adatai 
 
Kedvezményezett neve:  Dány Község Önkormányzata 
Projekt címe: Felszíni csapadékvíz elvezetése Dányban 

A szerződött támogatás összege: 189 978 271,- Ft 
Támogatás mértéke (%-ban): 95 % 
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2020.07.01. 
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/17 
 
 
A projekt tartalmának bemutatása 
 
A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek 
támogatást. 

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. november 27-én 
pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett. 

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2019.09.19-én megkötésre került a 
vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a KORRENT Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 
2019.10.04-én megtörtént, ezt követően 2019.10.08-án meg is kezdték a munkálatokat. 

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre az Akácfa és a Bocskai utcában, 
valamint a külterület 093/15 hrsz alatt. 

Jelen pályázat keretében a település délkeleti részén lévő Akácfa u.-i valamint a meglévő Bocskai u.-i csapadék 
csatornán lefolyó csapadékvizek szabályozott elvezetésének kialakítása valósul meg a befogadó Kókai - ág 
csatornába, ami a község belső területeiről, illetve nagyrészt az oda külterületekről szántókról érkező, lefolyó 
vizeket a Bocskai u-i gyűjtő csatorna vezeti ki a külterület irányában.  

Az Akácfa utcában nyílt szelvényű, burkolt árkok kerülnek kialakításra. Az itteni csapadékcsatorna és annak 
öblözetein összegyülekezett csapadékvizek tisztítása érdekében olajfogó műtárgy kerül a projekt megvalósítása 
során beépítésre.  A Bocskai u. folytatásában az Akácfa u-i kétoldali becsatlakozást majd az olajfogó műtárgyat 
követően a helyhiány és az utca keskenysége miatt zárt beton csatorna kerül kivitelezésre, ami külterületre érve 
a 093/15 hrsz-ú ingatlanon nyílt szelvényű földmedrű árkokkal folytatódik.  

A beruházás megvalósulása hozzájárul a probléma elhárításához, az Akácfa utca és a hozzákapcsolódó külterületi 
vízrendezéshez és a szabályozott vízelvezetés megvalósulásához, ezzel biztosítva a terület biztonságos 
vízelvezetését.  

A fejlesztés megakadályozza, az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését és elősegíti a 
vízkárok enyhítését.  


