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Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken című pályázati felhívás 

A projekt címe: 

Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése 

 

A projekt elszámolható költségei összesen 41 192 595 Ft, az igényelt támogatás összege 39 132 965 Ft. 

A projekt megvalósításának időszaka: 2011. 11. 02. – 2013. 01. 31. 

 

A projekt összefoglalása - céljai és várható hatásai:  

A programmal önkormányzatunk célja a káreseménnyel érintett közterületek fejlesztése. Sajószentpéter 
város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában fő cél, hogy a településen élők életkörülményei, így a 
komfortosság, az infrastruktúra, a városiasodási folyamatok, az egészséges környezeti feltételek tartósan 
javuljanak.  

 Az ún. „majorközi” gyaloghidat 2010. év május 16-án az ár romba döntötte, helyén új acélszerkezetű hidat 
kívánunk építeni. A Major köz felőli járda és a Nyögő patak vonala közötti terület növényzettel kerül 
beültetésre. A majorközi gyaloghíd visszaépítésével a cél, hogy az érintett lakosság komfort érzete az árvíz 
előtti szinten biztosított legyen, a Nyögő patak e pontján a gyalogos forgalom lehetősége megvalósuljon.  

A patak nyugati oldalán lévő lakótelepről e hídon lehet megközelíteni a keleti városrészt, a Kálvin téri 
igazgatási központot. A délkeleti területről ugyancsak e hídon keresztül lehet kerülő nélkül elérni a Harica 
Utcai Óvodát, és egyéb fontos létesítményeket. 

A „majorközi” gyaloghíd akadálymentességének megvalósításával a nagyszámban gyalogosan és 
kerékpárral közlekedő lakosságnak – kiemelten mozgássérülteknek, gyengén látóknak, babakocsival 
közlekedőknek és időseknek – a közlekedése az Európai Uniós elvárásoknak, a pályázati kiírásnak 
megfelelően biztosított lesz. A patak nyugati oldalán lévő alacsonyabb fekvésű területeken (Bocskai utca) 
élő lakosok – 62 fő – veszélyeztetettsége csökken. 

2010 szélsőséges időjárási viszonyai, heves, tartós esőzései következtében a város több területén, így a 
Hunyadi és a Sport utcában a közterületeken elöntések keletkeztek annak következtében, hogy ezeken a 
területeken a csapadékvíz elvezetés nem kiépített, vagy nem megfelelő.  

Cél a megfelelő csapadékvíz elvezetés biztosítása, melynek megvalósulásával a Hunyadi és a Sport utcában 
lévő városi szintű közösségi létesítmények (Rendezvények Háza, Művelődési és Sportközpont) 
megközelítése, a parkolási feltételek méltó színvonalúvá válnak.  

A Hunyadi utcai csapadékcsatorna megépülésével az elárasztott közterületekről a víz elvezetésre kerül, az 
érintett lakosok száma 34 fő, de a Rendezvények Háza látogatottsága miatt az érintett lakosság 6000 fő 
évente.  

A Sport utcában a csapadékcsatorna megépülésével az elárasztott területekről a víz elvezetésre kerül, az 
érintett lakosok száma 280 fő, de a Művelődési és Sportközpont látogatottsága miatt az érintett lakosság 
90 000 fő évente. 

 


