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 Parád község belterületét érintő csapadékvíz elvezetési 
rekonstrukciós munkák előkészítéséről 

 
 
 
Parád község a Mátra déli részén festői környezetben terül el. Igen kedvelt turisztikai úti cél.  
A térség domborzati és éghajlati viszonyai azonban sokszor nehéz helyzetbe hozzák és 
hozzák az itt élőket. 
A település Önkormányzata Képviselő-testületi határozatban döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
ÉMOP-2007-3.2.1-C Belterületi és térségi vízrendszerek fejlesztése című pályázati 
kiírására. 
Az Önkormányzat biztosítani kívánja jelen projekt keretében - a település Kossuth L. és 
Petőfi útcai részén - a zavartalan csapadékvíz-elvezetést, annak érdekében, hogy sem 
magántulajdonban, sem önkormányzati tulajdonban ne okozzon kárt a Mátra völgyeiből 
lezúduló csapadék. A tervezett projekt megvalósulása esetén ezek a szempontok teljesülnek, a 
vízelvezetés mellett a közlekedési feltételek is javulnak illetve biztonságosabbá válnak.  
 
A fejlesztési szükségességének indokai: 

Gazdasági, környezeti indokoltság: 
• vízkárelhárítás törvényi kötelezettsége 
• sajátos domborzatai viszonyok 
• sajátos éghajlati adottságok 
• csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete 
• árvízi helyzet alakulásának lehetősége 
• közlekedésbiztonság teljesítése 

Lakossági igények: 
• lakosság életminőségének javítása, egységes utcakép létrehozása 
• vagyonvédelem, kármegelőzés 
• közlekedés biztonság javítása 
• tömegközlekedéssel utazók számára megfelelő buszöböl, le és 

felszállóhely kiépítés 
• turisták részére pihenésre alkalmas környezet biztosítása 

A projekt célja: 
• a település környezeti állapotának javítása,  
• a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése, a 

meglévő csapadékelvezető árokrendszer felújításán keresztül. 
• összhang teremtése a már megépült Pál-bükki-patak-i záportározóval, az 

előkészítés alatt álló Köves pataki záportározóval és annak alvízi medrével. 
A projekt közvetlen célcsoportja:  

• az érintett településrész lakosai, amely mintegy 350 fő. 
• a település álladó lakossága, a 2083 fő. 
• az évente mintegy 15.000 fő ide látogató  
• településen működő vállalkozások, és azok alkalmazottai. 

 



Tervezett eredmények: 
• helyi vízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségének csökkentése 
• árvízvédelmi rendszerhez a Pál – bükki – patakon létesült záportározó 

multiplikátor hatása   
• lakosság életminőségének javulása 
• turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése,(vendégéjszakák 

számának növekedése, tartózkodási idő hosszának növekedése) 
• idegenforgalmi adó növekedése 
• foglalkoztatási mutatók javulása 

A projekt megvalósulásának területe: 
• Kossuth utca, ÉRV telephelytől Petőfi utca kereszteződésig, 

(CS-1, CS-2, CS-3)  
• és a Petőfi utcának a Béke u. és Kossuth u. közötti szakasza (CS-11) 

A projekt lebonyolításának ütemezése: 
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1 
Előkészítés 

engedélyes és 
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2 
Projekt 
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3 
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Beruházás költsége: 40.415.515.- Ft ennek 90 %-a uniós, 10 %-a 
önkormányzati forrás 

  
 
 
  
 



A projekttől elvárt számszerűsíthető indikátorok:   
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A pályázatot a bírálati szakasz első fordulójában  
        Sikeresen elfogadták. 
  
Jelenleg a pályázati szakasz második fordulójában folyik a munka, melynek befejezése 
várhatóan 2009.06.15. 
 
Sikeres második forduló után következhet a finanszírozási  
 
         Szerződéskötés,  
       majd azt követően a,  
 
        Projekt megvalósítása. 
 
Parád, 2009. május 25. 
 
 
       Nagy Oszkár 
       polgármester 
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