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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT TELEPÜLÉSÜNKÖN AZ ÉSZAK-NYUGATI KÖZSÉGRÉSZ BELTERÜLETI
CSAPADÉKVÍZHÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS A HAJMÁS-PATAK MEDERRENDEZÉSE

Báta Község Önkormányzata 2013 decemberében 200.595.073 Ft uniós támogatást nyert a
vízrendezés megoldására, a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kiírt „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú, DDOP-5.1.5/B-11-2011-0047 kódszámú
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A kivitelezési munkák 2014 nyarán kezdődtek és a
projekt sikeresen zárult 2014. december 29. napján.
Bátán régóta fennálló probléma a mély fekvésű területekre érkező csapadékvíz gyors elvezetésének
biztosítása. Ennek megoldására Báta Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a beruházás a DélDunántúli Operatív Program keretében, uniós támogatással valósult meg.
A projekt 2 részből tevődött össze: egyrészt a Báta ÉNY-i részén a vízelvezető árokrendszerek kiépítéséből,
másrészt a Hajmás-patak mederrendezéséből. A kivitelezési munkákat a Bau-Team Építőipari és
Vállalkozási Kft végezte.
A projekt egyik fő elemét képezte a vízelvezető árokrendszer kiépítése. Árokburkoló elemek kerültek
kiépítésre a Zrínyi utcában, a Liliom utcában, a Szent László utcában, valamint a Rózsa utcában. A Bem
utcai folyóka átépült az utca teljes hosszán és a Liliom utca keleti oldalán kiépülő árkon juttatja el a vizet a
befogadó Hajmás patakba. Az utcákban a kapubehajtók hidak egységes szerkezeti megoldással, esztétikus
képet mutatva épültek ki.
A projekt másik fontos eleme a Hajmás-patak belterületi szakaszának rendezése volt. A Hajmás patak
medre növényzettel igen erősen benőtt volt és emiatt erősen feliszapolódott. A kotrási munkák során kb. 1 m
vastagságú iszap került kitermelésre és így egyenletes fenékesést biztosítottak a teljes belterületi
szakaszon. Ezzel növekszik a vízszállítási képesség, le tud ürülni teljes hosszon, nem lesz pangó víz és
állandó vízborítást biztosítva lesz a mederben, a további időszakokban.
Báta Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy lakosai számára élhetőbbé tegye a települést
ellensúlyozza a vidéki élet hátrányait. A jövőben is törekszünk rá, hogy a pályázati lehetőség kiaknázásával
Báta tovább fejlődjön, és ez által nőjön a község népességmegtartó ereje.
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