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Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Ácson 

2022.08.30. 

Ács Város  Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívására 
benyújtott pályázata 300 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el. 
A támogatás segítségével felújítják és tökéletesítik a település csapadékvíz-elvezető rendszerét. A 
projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra. 
A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen 
lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés 
megfelelősége. A tervezett fejlesztés Ács belterületén valósul meg. 
 
Sikeresen pályázott Ács Város Önkormányzata a TOP-PLUSZ-1.2.1.-21.KO-2022 kódszámú, Élhető 
települések című felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődhet Ács településen a csapadékvizek 
rendezett és kártétel nélküli elvezetése.  
A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00004 azonosító számú projekt keretében a beruházás során 5 
helyszínen terveznek felújítást 5078 méter hosszan. 
1. helyszín - Dózsa Gy. u. – Községi u. – Vörösmarty u.: burkolt árokszakaszok kiépítését tervezik.  
2. helyszín - Komáromi utca: A kis rendezési szélesség és a kis zöldfelület miatt zárt csatorna építése 
szükséges. A befogadó földárokban torkolati műtárgy építésére kerül sor. Az útpálya teljes szakaszán 
annak mindkét burkolat szélén padkafolyóka építése tervezett. 
3. helyszín - Fő utca: Az Országos közút alatti áteresz jó karba helyezése, a befolyó oldali műtárgy 
felújítása tervezett. A Tűzoltó szertár épülete melletti meglévő csatorna nagyobb méretűre történő 
cseréje, majd a telek hátsó részében a földárok burkolt- fedett kivitelben való felújítása szükséges. 
Emellett tervezett a 2279/2 hrsz.-ú út alatti áteresz kiépítése, és a 2293/2 hrsz.-ú telken földárok 
kiépítése a 2359 hrsz.-ú árokig. 
4. helyszín - Ady E. u: Meglévő csapadékcsatorna felújítása történik az aknák- víznyelők felújításával 
és a hiányzók pótlásával. 
5.helyszín  - Árpád utca: Burkolt árokszakaszok kiépítése tervezett. 
A fejlesztés megvalósításával Ácson a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek 
számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének 
javulása várható. A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató 
akciók valósulnak meg. 
A projekt végrehajtását követően az alábbi eredmények várhatók: 

A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 1350 fő 
A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 5078 méter 
A megvédett vagyon becsült értéke: 14,5 Mrd  forint  
A projekt várható befejezése: 2025. szeptember 30. 

 
A projektről bővebb információt a www.acsvaros.hu oldalon olvashatnak. 
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