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TÓTSZENTMÁRTONI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

LEZÁRULT AZ ÁRVÍZCSÚCS-CSÖKKENTŐ TÁROZÓ KIÉPÍTÉSE A BORSFA-PATAK MENTÉN 

TÓTSZENTMÁRTONON 

 

Lezárult Tótszentmártoni Községi Önkormányzat Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretén belül, a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” tárgyú 

felhíváson 79,78 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00013 

azonosító számú projektje.  

 

A Tótszentmártoni Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

keretén belül 79 776 066 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Tótszentmárton település 

belterületének védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározó építésére. 

Tótszentmárton települést a Borsfa patak É-D-i irányban szeli át. A patak Borsfán ered, először 

Tótszentmártonon, majd Tótszerdahelyen halad keresztül és Tótszerdahely után torkollik a Murába. Az 

elmúlt 20 évben a patak többször elöntötte Tótszentmártont. A Borsfa-patakot heves felhőszakadások idején 

körülbelül egy napos levonulási idő jellemez, mely érkezési idő alatt az érintett települések nem tudtak 

felkészülni a hirtelen áradásokra. 

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja Tótszentmárton település belterületének 

védelme, az ár-, belvíz-, és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének 

javítása, valamint a további káresemények megelőzése volt. Hosszút távú cél a tározó alapfunkciójának 

megtartása mellet jóléti és ökológiai funkciók kialakítása turisztikai-szabadidős funkció kialakításával, 

halgazdálkodás bevezetésével. A kitűzött célokat egy olyan tározó építésével kívánták megvalósítani, amely 

alkalmas mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális 

vízvisszatartásra. 

A záportározó Tótszentmárton község északi részén, A Borsfa –patak nyugati oldalán, a 0110/4 hrsz. alatt 

került kialakításra. A patakkal párhuzamosan a patak jobb partján került kialakításra egy oldaltározó, a kis- 

és középvizeket az eredeti meder vezeti le, míg nagyvizek idején a víz kiépített tározótérbe jut a kiépített 

beeresztő műtárgyakon keresztül. A patakkal párhuzamos gát hossza mintegy 450 m, a déli gát hossza 

pedig 100 m. A tározótér mintegy 8020 m3 víz befogadására alkalmas. A tározó üzemeltetésével az érintett 

lakott területeket sújtó vízkárok megelőzhetőek, csökkenthetőek, ezáltal nő a lakosság árvízi biztonsága, 

olyan további komplex fejlesztések valósíthatók meg, melyek elősegítik az érintett település további 

fejlődését. 

 

A beruházás kezdete 2017. november 1., a projekt 2019. október 31. napjáig megvalósult. 

A projektről bővebb információt www.totszentmarton.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 
Czapári Márton polgármester 
Telefonszám: 06-93-383-401 
E-mail cím: totszentmarton-onkorm@t-online.hu 
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