
Tájékoztató a csapadékvíz csatorna  
hálózat fejlesztésére 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a TOP-2.1.3-15 pályázat keretén belül a község 
területén lévő csapadékvíz csatornahálózatot fejleszti, illetve felújítja, karbantartja.  
 
A meglévő csatornahálózatot Andó György tervező felülvizsgálta, az önkormányzat által 
megnevezett utcákban tervet készített a helyreállításról, melyet az engedélyező vízügyi 
hatósághoz benyújtott, és engedélyeztetett.  
 
A jogerős tervek alapján közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a pályázat előírásai szerint, 
melyet DÉLÚT Kft. nyert meg és a megkötött szerződés alapján a csatornafelújítási munkákat, 
illetve a Vályogos, mint záportó kotrását megkezdte, mely szintén részét képezi a vízelvezetési 
munkáknak.  
 
A csatornahálózat a Vályogos-tó vízszintszabályozását irányító műtárgytól (zsiliptől) indul, 
ami a befogadója a község területén összegyűlő csapadékvíznek.  
 
A befogadótól a temető melletti jelenleg nyílt rendszerű, burkolt csatorna elbontásra kerül, 
helyette műanyag csövekből zárt csatorna épül, az Óbébai u. 52. számig. Ezt követően a 
meglévő földmedrű csatorna kerül kitisztításra ahol az szükséges, és új hídvállak készülnek, a 
Kör utca sarkáig. Az Óbébai utca páratlan oldalán a 47. számtól, a Kis utcától új szintén 
földmedrű csatornarendszer készül, amely a csapadékvizet közvetlenül a Vályogos-tóba viszi. 
A Kör utca – Óbébai utca sarkon a szilárd burkolatú út (Óbébai utca a Magyar Közút 
kezelésében lévő szakasz) átvágásra kerül, 50 cm-es átmérőjű cső kerül elhelyezésre az út alatt, 
amely biztosítja a Zöldfa utcától a Kör utcáig a csapadékvíz elvezetést, valamint ezen az 
átereszen keresztül folyik le az Óbébai utca Kör utcától a körforgalomig tartó páratlan oldal 
csapadékvize is.  
 
Az Óbébai utca mindkét oldalán a meglévő földmedrű csatorna kerül kitisztításra, új 
hídvállakkal, és ahol az áteresz átmérője, és magassági szintje nem megfelelő, cserére kerül. A 
körforgalomtól a Szőlő utcáig a jelenleg mély árok helyett burkolt csatorna készül 
betonfolyókából. A Nagyszentmiklósi utca és Ady Endre utca között új hídvállak építésére és 
csatornatisztításra kerül sor.  
 
A Szegedi utcának a körforgalomtól a Zöldfa utcáig terjedő része is felújításra kerül. A 
Dohánybolttól a Zöldfa utcáig zárt rendszerű csatorna készül, az utca másik oldalán szintén a 
Rónay-kúriától az ABC-ig terjedő területen szintén burkolt csatornarendszer alakul ki, a 
csatornarendszer az eddigi Zöldfa utcai elvezetés helyett a szobrok előtti területen zárt 
csatornába kerül, és így vezeti le a vizet az óvoda előtti árokba.  
A fejlesztés másik területe a Kör utca – Óbébai utca saroktól indul a Nagyszentmiklósi utcáig. 
A Nagyszentmiklósi utcán az 58. számtól indul és a Szabadság utcáig tart. A Kör utcán indulva 
a Csatorna utcai felújítás kapcsolódik a csatornahálózatba, mely a Csatorna utca páratlan 
oldalán a Nagyszentmiklósi utcától a Kör utcáig tart. A földmedrű csatorna ahol az szükséges 
felújításra kerül, és új hídvállak készülnek. 
 
A Csatorna utca – Nagyszentmiklósi utca sarkon lévő befogadóhoz csatlakozik a Csatorna 
utcától a körforgalomig tartó terület vízelvezetése, amely a Rotundától indul a parkon keresztül, 
zárt csatornával, és a Nagyszentmiklósi u. 3. számtól az Ökrös utcáig tart, a földmedrű csatorna 



új hídvállakat kap. A Polgármesteri Hivatal oldalán a körforgalomtól indulva a Hivatalig 
szintén nyílt rendszerű csapadékvízelvezetés kerül kialakításra. Ezt követően a Csatorna utcáig 
zárt csatorna épül, amely csatlakozik a Csatorna utcai csatornához.  
 
A Kör utcán a csapadékvíz elvezetés a Csatorna utcától a Porgányi, Kürt és Ladányi utcákat 
érintve a Nagyszentmiklósi utcáig tart. A Kör utca végétől szintén kiépítésre kerül a 
Nagyszentmiklósi utca páros oldalán a 60. számtól a 88. számig.  
 
A csatornafelújítás harmadik területe a Móricz utca – Régi makói utca – Tisza utca sarokra 
kerül megépítésre egy elzáró zsiliprendszer, amely akkor kerül alkalmazásra, amikor a 
gravitációs lefolyás nem biztosított, és ekkor átemelő szivattyúval a Tisza utca – Arany J. utca 
– Nagyatádi utca vizét ki lehet szivattyúzni. A Tisza utca páratlan oldalán, a Móricz utcától 
indul a földmedrű csatornarendszer, szükség szerint új átereszekkel és új hídvállalakkal a 
Nagyatádi utcáig. A Nagyatádi utca páratlan oldala a Tisza utcától a Táncsics M. utcáig kerül 
felújításra. Az Arany J. utca páros oldalán a Tisza utcától a Táncsics M. utcáig szintén 
felújításra kerül a csatornarendszer. 


