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A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága TOP-
2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra tárgyú felhívást tett közzé, melyre Csokvaomány 
Község Önkormányzata TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00058 azonosító számon pályázatot nyújtott be, mely 
2020. 04. 03. napon kelt támogatási döntés szerint európai uniós támogatásban részesült. 
A közel 163 millió forint európai uniós támogatás segítségével a község ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése valósult meg. 
 
A projekt céljai: 

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz 
veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a 
rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek 
veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a 
befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét. 
 

A nagy mennyiségű csapadék megrongálta az utcákat, valamint a külterületi részekről nagy 
mennyiségű hordalékot, iszapot hozott magával és eltömítette az átereszeket. A korábbi években, 
illetve 2019. nyári hónapban bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatt a település 
belterületén lévő befogadók (vízelvezető árkok, patak meder) az összegyülekező vizeket nem tudta 
károkozás nélkül elvezetni, így az ingatlanokat árvízzel veszélyeztette. A meglévő útburkolatok, járdák 
elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek 
gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával terveztük.  
 
A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos 
elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, 
egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár 
veszélyeztetettségét. 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
 
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
3630 Putnok Kossuth út 5. 
Telefonszám: +36 48 571 132 
E-mail: titkarsag@nybtf.hu 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projekt során, Csokvaomány község belterületi 
csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése 888 m-en, környezetbiztonságának növelése, 
környezeti állapotának javítása történik meg, patakmederrendezés megvalósításával. 

A fejlesztés az Európai Unió 100 %-os vissza nem térítendő támogatásával, közel 163 millió Ft-ból 
valósul meg. 


