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MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINTEGY 200 MILLIÓ FORINTBÓL VÍZKÁR ELHÁRÍTÁS FEJLESZTÉSI
MUNKÁLATOK MOGYORÓSBÁNYÁN
Mogyorósbánya Község Önkormányzat 199.666.019 forint, ERFA és Magyar költségvetési
forrású, vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchényi 2020 program , a Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.5-15 kódszámú Felhívás keretén
belül „Mogyorósbánya Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig terjedő vízkár elhárítás
fejlesztése” címmel.
Mogyorósbánya Hősök terétől az Alkotmány utca és Petőfi utca Művelődési házig 845,95 méter
hosszúságú szakasz korszerűsítése valósul meg. A Támogatási Szerződés 2017. május 19-én
lépett hatályba, a projekt fizikai megvalósítása megkezdődött. A beruházás önkormányzati
önerőt nem igényel, a vissza nem térítendő támogatás 100 %-os intenzitású.
A fejlesztés átfogó célja:
1. A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és
kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák,
belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a
külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
2. Mogyorósbánya község belterületén a megkezdett csapadékvíz gazdálkodási
beruházások III. ütemmel történő folytatása, a település csapadékvíz elvezető
csatornáinak felújítása, rekonstrukciója.
3. Az esélyegyenlőség biztosítása, a szemléletformáló, tájékoztató rendezvények mellett a
népességmegtartó, környezetvédelmi infrastrukturális településfejlesztéssel a
tudatosabb, az élhetőbb települési környezet kialakítása a környezettudatos és
fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.
4. A Petőfi Sándor utcai játszótér fölötti forrástól indulva kialakításra kerül egy 10 m3-es
vízvisszatartó tározó létrehozása az önkormányzati zöldfelületek öntözésére.
5. Elbontásra kerül a Hősök terén található vasszerkezetű híd is, melynek helyén fedett
csatornaszakasz valósul meg.
A csapadékvíz gyors levezetését a meglévő rendszer csak részben tudja biztosítani, a
fejlesztéssel érintett utcákban a meglévő vízelvezető rendszer elavult, állaga felújításra, cserére
szorul. A burkolt árokszakaszok sok helyen burkolathiányosak, kimosódások alakultak ki, ezért
a fejlesztés lakóépületek (92 db) és a közintézmények (Iskola, Művelődési Ház, Óvoda,
Templom) vízkároktól való megvédését is szolgálja.
A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-15-KO1-201600017 kódszámon nyertes projekt tervezett befejezése: 2018. november 30.
A projektről bővebb információt a www.mogyorosbanya.hu oldalon olvashat.

