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MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

REKORD IDŐ ALATT BEFEJEZŐDÖTT A MINTEGY 200 MILLIÓ FORINTBÓL 
VÍZKÁR ELHÁRÍTÁS FEJLESZTÉSI MUNKÁLATOK MOGYORÓSBÁNYÁN 

Mogyorósbánya Község Önkormányzat 199,666 millió 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. 

Befejeződött a Mogyorósbánya Hősök terétől az Alkotmány utca és Petőfi utca Művelődési házig 
845,95 méter hosszúságú szakasz korszerűsítése. A kivitelezés 2018. márciusban kezdődött, a 
projekt fizikai megvalósítása 2018. szeptemberben befejeződött. 

A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetéséhez, a település belterületének védelméhez, a külterületeken keletkezett vizek káros 
hatásainak megakadályozásához a szükséges csatornarendszer a település III. ütemének kiépítése 
keretében megvalósult az elmúlt időszakban (hídbontásától számítottan 4 hónap alatt) az elvezetést 
biztosító műtárgyak, a 10 m3-es vízvisszatartó tározót biztosító zsilip megépítése, a Hősök terén talált 
vasszerkezetű híd elbontását követően a zárt csatornaszakasz, megteremtve a folyamatos fenntartás 
lehetőségét, a település csapadékkároktól való mentesítését. A település III. csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése (I. – Felszabadulás (jelenleg Fő) utca, II. – Szőlősor utca, III – Alkotmány utca – Petőfi utca 
Művelődési házig) beruházással megvalósult a település csapadékvíz-elvezető rendszer 80 %-ának 
megfelelően a mértékadó csapadékvizek zavartalan levezetésére alkalmas, esztétikus csatorna 
rekonstrukciója, felújítása, kiépítése. 

A beruházás önkormányzati önerőt nem igényelt, a vissza nem térítendő támogatás 100 %-os 
intenzitású. 

A beruházás során a kivitelező 4 fő hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztatott. 

A fejlesztés lakóépületek (92 db) és a közintézmények (Iskola, Művelődési Ház, Óvoda, Templom) 
vízkároktól való megvédését is szolgálta. 

A projekt lezárásaként a klímaváltozás hatásaira, a vizek helyben történő visszatartására és a vizekkel 
történő takarékos gazdálkodásra társadalmi szemléletformáló, tájékoztató akció keretében hívjuk fel a 
figyelmet. 2018. november 08-án a Duna Múzeum képviselője az Általános Iskola alsó tagozatos 
tanulóinak a mogyorósbányai Általános Iskolában, illetve az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tart előadást - a 
helyek korlátozott száma miatt - a meghívottak számára, a Club Leonardo Étteremben. 

Ezúton is köszönjük a lakosság megértő türelmét az utcákon történő munkavégzés okozta 
kellemetlenségek miatt. 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 

A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg. 

A projektről bővebb információt a www.mogyorosbanya.hu oldalon olvashat. 


