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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

CSIKY SÁNDOR UTCA ÉS MACZKY VALÉR UTCA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FELÚJÍTÁSA

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatási rendszer keretében megjelent „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
(TOP-6.3.3-16) című felhívásra, ennek keretében a „Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-
elvezetés  felújítása”  (TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001)  című  projekt  megvalósításához  120  000  000  forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el. 

A  projekt  célja  volt  Eger  Város  csapadékvíz-elvezetésének  fejlesztése,  a  városi  közműrendszer  állapotának
javítása,  a  korábban  többször  bekövetkezett  vízkárok  megelőzése,  a  belvárosi  terület  veszélyeztetettségének
csökkentése.  A  Csiky  Sándor  utca  csapadékvíz-elvezetési  rendszerének teljes  felújításával  az  egri  történelmi
belváros egyik legforgalmasabb útja kapott új, kiszolgáló infrastruktúrát.

Az említett utca nagy mennyiségű csapadék idején az egyik legjobban veszélyeztetett terület volt, az útpálya alatt
húzódó, régi csatorna ugyanis nem tudta megfelelően elvezetni a lezúduló víztömeget. 2013. júniusában, valamint
2015. májusában is olyan nagy mennyiségű csapadék hullott Egerben, hogy a Csiky utcában felszakadt az aszfalt,
s a burkolat megsüllyedt. A forgalmas utca alatt húzódó, mintegy 75x110 cm-es, zárt csapadékcsatorna csaknem
100 éves volt.  Ezt váltotta ki az önkormányzat a projekt keretében elnyert  forrásból:  egy szakaszon a korábbi
kapacitás hatszorosát jelentő, 120x120 cm-es, másutt 100 cm átmérőjű beton csatornaelemeket fektettek le, 215
méter  hosszú  szakaszon.  A  Csiky  Sándor  és  a  Maczky  Valér  utcákban  a  csapadékvíz-elvezetési  rendszer
felújítása  megtörtént,  részben  új  csapadékcsatorna  építésével,  másrészt  a  korábbi  közmű  bővítésével,
rekonstrukciójával.

 A  TOP-6.3.3-15-EG1-2016-00001  azonosítószámú,  „Csiky  Sándor  utca  és  Maczky  Valér  utca  csapadékvíz
elvezetés  felújítása”  című  projekthez  „szemléletformáló  akció”  disszeminációs  tevékenység  is  kapcsolódott.  A
disszemináció  célja  alapvetően  Eger  város  lakosságának  a  tájékoztatása  volt  a  megvalósuló  beruházás
eredményeit  illetően.  További  célja  a  lakosság  csapadékvíz  felhasználással  és  hasznosítással  kapcsolatos
szemléletformáló  jellegű  tájékoztatása.  A  projekt  disszeminációs  tevékenysége  két  nagy  etapra  bontható,
melyekhez további részfeladatok tartoztak

1. Drónos berepülés és adatfeldolgozás: a beruházási terület (Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca), illetve
közvetlen környezete felmérését pilótanélküli légijármű segítségével a felújítás előtt és után.

2.  Disszeminációs  tevékenységek:  ebben  az  etapban  történt  meg  konkrétan  a  lakosság  tájékoztatása.
Felhasznált tájékoztató eszközök: sajtó- és médiaanyagok megjelentetése, információs tájékoztató kiadvány
készítése  -melyek  alapját  a  drónnal  és  kamerával  készült  felvételek  képezték-,  valamint  helyszínre
kihelyezett projektinformációs tábla. 

A  projekt  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  társfinanszírozásával  a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.


