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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÉSÉHEZ KÖZELEDIK A „SZURDOKPÜSPÖKI KÖZSÉG FŐBB VÍZVÉDELMI
FEJLESZTÉSEI AZ ÁR- ÉS BELVÍZKÁROK MEGELŐZÉSÉRE ILLETVE MÉRSÉKLÉSÉRE” TÁRGYÚ
ÉMOP TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTÜNK
Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program 90,48 millió forint
támogatásával valósul meg Szurdokpüspöki ár- és belvízkárok megelőzését szolgáló vízrendezési
program. A megvalósult vízelvezető létesítmények reményeink szerint védelmet jelentenek a
települést korábban sújtó ár- és belvizek nagy része ellen.
Mint arról már korábban már többször hírt adtunk Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, a település
vezetése az ár és belvíz veszély megelőzésére, a károk mérséklésére 2011 augusztusában benyújtott,
ÉMOP 3.2.1/D-11-2011-0059 számú sikeres pályázatával 95%-os arányú, támogatást nyert.
A projekt keretében tervezett létesítmények
 a vasút menti árkok, s az ehhez kapcsolódó, a Malomsor és a Széchenyi utca közötti területet védő
külterületi árkok továbbá két, a vizet a Zagyva-folyóba levezető árkok rekonstrukciója,
 az Ifjúság, és a kapcsolódó (Szent István, Szélgát, Hársfa, Gárdonyi, Vörösmarty) utcák vizét a
Petőfi úton keresztül elvezető árkok, valamint a Dózsa György, Ady Endre és a Mátrai Imre utcai
árkok és
 az Árpád utca, és a település fő útjaként funkcionáló Szabadság út közötti területről a víz elvezetése.
A kivitelezés a terület tulajdonosok hozzájárulásának beszerzési nehézségei, az engedélyezési eljárás
elhúzódása miatt sajnos késve indult, de a munkákat a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, a
településen jól ismert KŐFUV Kft. az év végére befejezte.
Bízunk benne, hogy a megvalósult és felújított vízelvezető árkok a Mátra oldalából érkező, illetve a település
délkeleti, érintett területére közvetlenül hulló csapadék zavartalan, kártétel nélküli levezetését biztosítják az
árkok által összegyűjtött víz Zagyvába történő vezetésével. Az árokrendszerekkel a közvetlen vízkár
veszélye a területen jelentősen csökkenthető.
Reméljük, hogy a megvalósult létesítmények jól szolgálják Szurdokpüspöki lakóit.
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