TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021
Kedvezményezett: Mályi Község Önkormányzata
és Ároktő Község Önkormányzata
Projekt címe: Mályi és Ároktő települések
belterületi vízrendezése
Projekt összköltsége: 133,017 MILLIÓ FORINT
Mályi Község Önkormányzata „Mályi és Ároktő települések belterületi vízrendezése” címmel Ároktő
Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.316-BO1-2017-00021 azonosító számon 133.017.107 Ft támogatásban részesült. .
A projekt elszámolható költsége 133.017.107 Ft, a támogatás mértéke 100%.
Támogatás összege: 133.017.107 Ft
A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.
Specifikus célok:
- biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét
érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében
- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta
környezeti
káresemények
kockázatának
csökkentése
és
megelőzése,
a
település
környezetbiztonságának növelése
- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással,
szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot
fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.
- Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.
A projekt indikátorai:
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 4321 m
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává
teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását
és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását.
Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként
tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.
A fejlesztés eredményeként Mályiban mintegy 3100 méter burkolt árok készült, valamint rendezésre
került a befogadó Kubik-árok földmedre, biztosítva ezzel a lakóingatlanok védelmét a Bercsényi,
Munkás és Bem utcákban. A fejlesztés hatására egységes vízelvezető rendszer épült ki, mely
károkozásmentesen képes a településrész felszíni vizeinek az elvezetésére.
Ároktőn a Széchenyi utcán megvalósult, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kötelezése alapján is előírt csapadékvíz elvezetéssel a Széchenyi utca jelentős részének

vízelvezetése került megoldásra. A vízelvezetők befogadója a meglévő burkolt árok a Ságvári Endre és
Ady Endre utcákban, melyek az Ároktői Holt Tiszába csatlakoznak.
Az 1 jelű burkolt vízelvezető árok a Ságvári Endre utcai becsatlakozástól a Művelődési házig, míg a 2 jelű
előregyártott beton folyóka az Ady Endre utcától a Széchenyi utca 6/c ingatlanig épült meg előregyártott
beton mederelemekkel.
A projekt keretében összességében több mint 4,3 km vízelvezető került korszerűsítésre.

A kivitelezési munkálatok Mályiban 2021. februárban, míg Ároktőn 2020. júniusában fejeződtek be.

Képek Ároktő

