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A projekt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül Települési belés külterületi vízrendezés (DDOP-2009-5.1.5.B) tárgyú felhívásra az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában kerül
finanszírozásra.
A projekt leírása:
Geresdlak közigazgatási területe a Geresdi dombságban található. A
terület dimbes-dombos, így a település területén vannak olyan utcák, ahol
a magasabb területekrıl érkezı víz összefolyik. Ezeken a helyeken
gondoskodni kell a nagyobb mennyiségő víz és a magával hozott hordalék
megfelelı elvezetésérıl, hogy az ne veszélyeztethesse az ingatlanokat.
Az elmúlt évek során a nagyobb esık alkalmával több alkalommal zúdult a
falura olyan mennyiségő esı, aminek következtében az összefolyt vizet a
vízfolyás nem tudta elvezetni, medrébıl kilépett, teljes szélességében
elárasztotta az utcát, veszélyeztette az ott élı emberek házát, vagyonát.
A pályázat révén az önkormányzatnak lehetısége lesz a vízelvezetı árok
megfelelı kialakítására (mélyítés, burkolás)
Alkalmazott technológia: iszapkitermelés, a meglévı átereszek tisztítása,
kitermelt iszap gépkocsira rakása, mederburkolat alá tükörkészítés,
rézsőképzés, ágyazat készítése mederfenéken, mederburkolat készítése
elıre gyártott CSOMIÉP típusú mederelemekkel, az árok két oldalán
perforált dréncsı lefektetése, vasbeton átjáró hidak készítése.
A kiépített árok megvalósulásával a folyamatos, szakszerő üzemeltetés és
fenntartás feltételei hosszútávon biztosítottak.
Mőszaki adatok: A Flórián utca csapadékvizeinek fı befogadója a
Püspöklaki-vízfolyás belterületi szakasza. Az árok az önkormányzati
tulajdonban lévı 35/9 helyrajzi számú közterület része. Az Önkormányzat

a vízfolyás közterületre esı szakaszának burolását készítteti el a 4+4204+905 km szelvények közötti, 485 méter hosszú szakaszon a Csomiép
Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. II/60/70 (1:1 rezső) jelő
mederburkoló elemeibıl. A mederburkoló elem magassága 50 cm, a
meglévı földmeder mélysége néhol a másfél métert is eléri, ezért a rezső
egy része továbbra is burkolatlan marad. Az árok jelenlegi rézsőhajlása
megközelíthetıleg 1:1, mely a kivitelezés során nem változik.

Kedvezményezett neve és elérhetısége:
Geresdlak Község Önkormányzata
7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
T/F.: 69/349-101
e-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
www.geresdlak.hu

Közremőködı Szervezet neve és elérhetısége:
DDRFÜ Dél-Dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
T.: 82/527-960
F.: 82/513-768
e-mail: info@deldunantul.eu
honlap: www.deldunantul.eu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 20.606.903,- Ft.

