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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE NAGYÚT KÖZSÉGBEN 

 

 

Nagyút Községi Önkormányzat a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú 

felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Csapadékvíz-elvezető hálózat 

fejlesztése Nagyút Községben című és TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00023 azonosító számú pályázatot.  

 

2021. őszén - a Támogatási szerződés aláírásával - Nagyúton kezdetét vette a csapadékvíz-elvezető 

hálózatának rekonstrukciója. Az önkormányzat 100 millió forintos pályázati támogatást nyert, 

melynek eredményeképpen a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése és 

felújítása valósul meg. 

 

Nagyút község területén az utóbbi években több alkalommal is vízkár veszélyeztetettség 

következett be. 1999. július 10-11. özönvízszerű esőzés okozta károk keletkeztek, 2003. július 

28. és augusztus 5. közötti esőzés következtében történő védekezésre vált szükségesség, 2010. 

februárban a hóolvadás és a csapadék következtében Nagyút a 3-as főút felől 

megközelíthetetlenné vált, 2010. júniusban 10-15 házat veszélyeztetett a rendkívüli csapadékos 

időjárás miatt bekövetkezett belvíz.  

Az első projektterületen a vízlevezető földárok profilozása, medrének helyreállítása történik 

összesen 441 m hosszúságban a meglévő áteresz tisztításával, a 153 hrsz-ú árok és a Bajcsy-

Zsilinszky utcai torkolatnál hordalékfogóval ellátott mederburkolást terveztünk 10 m hosszon 

és a Bajcsy-Zsilinszky úti, torkolat fölötti szikkasztóárok szakasz kapacitásbővítését 

profilozással 32 m hosszon. A Bajcsy-Zsilinszky utcában az Ady Endre utca alatti szakaszon a 

meglévő földmedrű árok már megfelelő kiépítettségű, de az utca és a torkolat közötti részen 

profilozás került meghatározásra. Az Ady Endre utcai csomópont előtt egy, az utcára merőleges 

áteresz található, melynek mederrészét burkolattal stabilizálni kell. Az ily módon kialakított K-

Ny-i meder már kellő kapacitással képes szállítani a csapadékvizet a Tarnóca-patakba. Az alsó 

árokszakasz már kiépített szelvénnyel és átereszekkel rendelkezik. 

A második projektterület a település déli-délnyugati részét érinti. A Göböl járás északi részén 

a meglévő úttal párhuzamosan kétoldali földmedrű árok halad keleti és nyugati irányba 

egyaránt. Ez a terület természetes befogadója. Az árokba csatlakoznak a merőleges utcákból 

(Dózsa György utca, Sallai utca, Kossuth Lajos utca) a meglévő, illetve részben meglévő 

földmedrű csapadékvíz elvezető árkok. A Dózsa György utca déli végén mély fekvésű 

területrész található. Az utcában az árkok kapacitáshiányosak, a kapubejárók szabálytalanok 

vagy nincsenek. A tervezett beruházásban a Kossuth Lajos és a Dózsa György utcai, keleti 

árkok vízelvezető funkciót kapnak amellett, hogy a földmedrű kiépítéssel megtartják szikkasztó 

funkciójukat is, így a befogadókba csak a fölös vizek kerülnek bevezetésre. Az utcák árkainak 

profilozása, a kapubejárók ki- és átépítése tervezett. Ennek a vízgyűjtőnek a befogadója szintén 



 

a Tarnóca-patak, melybe a település déli részén húzódó levezető árkokon keresztül jut a 

csapadékvíz.  

A kivitelezési munkák befejezését követően kerül megvalósításra a szemléletformáló akció. 

Ennek keretében rendezvényt tervezünk megvalósítani, ahol a jelenlévők tájékoztatást kapnak 

a megvalósult fejlesztésről, továbbá interaktív szakértői előadáson vehetnek részt mely témája 

a víz védelme, szerepe a mindennapi életünkben és a víz helyben tartásának a fontossága, a 

létrehozott infrastruktúra fenntartására is megtörténik a figyelemfelhívás, gyakorlati 

tanácsadás. Készül egy kiadvány melynek témája a víz helyben tartásának a fontossága és a 

létrehozott infrastruktúra fenntartására vonatkozó gyakorlati tanácsok lesznek benne 

összegyűjtve. 

A projekt illeszkedik Heves Megye Területfejlesztési koncepciójához. A fejlesztés 

megvalósítását az üzemeltetést, fenntartást, illetve ezek vonatkozásában felmerülő költségeket, 

mint önkormányzati feladatot és ennek költségeit az Önkormányzat vállalja és saját 

költségvetéséből fedezi. A szükséges munkaerőt és eszközöket az önkormányzat biztosítja 

önerőből ahogyan jelenleg is. Az elmúlt 10 évben többször is történt vízkárelhárítási esemény. 

A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 631 fő. A kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint Nagyút – a Füzesabonyi Járás 

részeként – fejlesztendő járásba tartozik. A projekt közvetlenül kapcsolódik az „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)” című projekthez. Az 

Önkormányzat vállalta, hogy a kivitelezés során minimum 3 fő hátrányos helyzetű 

munkavállaló foglalkoztatását elő fogja előírni. 

 

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00023 

A projekt összköltsége: bruttó 99.997.710 Ft 

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.06.01. - 2022.12.31. 

A támogatás mértéke: 100 %  

 

 


