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Az  elképzelt  fejlesztések  a  már  korábban  megépült  csapadékvíz  elvezetési  megoldásokhoz

kapcsolódva oldanák meg a település csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A tervezési terület Ózd

város belterületén található, egyrészt (1. sz. tervezési terület) a Meggyes városrész és az Ózdi Ipari

Park (volt  acélmű) környezetében helyezkedik el,  másrészt (2. sz. tervezési terület) a város ÉNy-i

részén  található  Hangony-fővölgyi  záportározó  területén.  Az  elmúlt  évek  szélsőséges  időjárási

viszonyainak következményeként fellépő elöntések,  belvizek Ózd városát  is  súlyosan érintették.  A

megnövekedett csapadék mennyisége illetve ezek nem megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út

és a Volny József utca környezetében rendszeres elöntéseket okoz. Ezek az események mind az ott

élők, mind az ott  dolgozók, mind pedig a közúti közlekedést igénybe vevők számára problémákat,

rosszabb esetben tetemes anyagi jellegű kárt okoznak. A záportározó területe az utóbbi évtizedekben

feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtt, a záportározó területén áthaladó út alatti áteresz

tönkrement (összetört,  megsüllyedt).  Az 1.  sz. tervezési  terület  ismertetése:  A tervezési  terület  két

fővízgyűjtő  területre  tagolódik,  ebből  az  egyik  a  Meggyes  városrész  (gyári  temető,  Lomb  utca,

Nagyamerika utca, Kisamerika sor, Gyújtó téri körforgalom, Munkás út egy-egy szakasza, az Iparvasút

utca és a Volny József utca szintén egy-egy szakasza). A felsorolt területek közül a Munkás út állami

közút – 2508 számú Ózd-Szilvásvárad összekötő út – és a Volny József utca szintén állami közút – 25

számú Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút. A terület jelentős részét adja a temető, illetve az

alapvetően  kertvárosi  és  sorházas  beépítésű  lakótelepi  környezet.  Az  utcák  aszfalt  burkolatúak,

túlnyomórészt aszfalt és beton burkolatú járdákkal. A felszíni csapadékvíz elvezetés jelenleg többnyire

zárt  csatornával  történik.  A tervezési  terület  másik  fővízgyűjtője  az  Ózdi  Ipari  Park  (volt  acélmű)

területe.  A terület  ipari  épületekkel  beépített,  jelentős  nagyságú  burkolt  felülettel.  A csapadékvíz

elvezetés  jelenleg  itt  is  zárt  csatornás  megoldású.  Az  Önkormányzat  távlatban  az  Ipari  Park

továbbfejlesztését,  fenntartását  is  kitűzte  céljai  közé  (értéket  termelő  vállalkozások  számának

növekedése, új vállalkozások generálása és a meglévő vállalkozások technológiai  fejlesztése), így

ehhez kapcsolódóan a  terület  infrastruktúrájának  felújítását  is  fontos  feladatnak  tekinti.  Az  elmúlt

időszak  klímaváltozásának  következményeként  kialakuló  többlet  csapadékvizeket  a  tervezési

területeken  található,  meglévő  elvezető  rendszerek  jelen  állapotukban  csak  korlátozottan  tudják

elvezetni.  Ezért  minden  nagyobb  beruházásnál,  telekalakításnál  a  többlet  csapadékvizek

elvezethetőségét a befogadóig ellenőrizni kell. A 2. sz. tervezési terület ismertetése: A tervezési terület

a  város ÉNy-i  részén található.  A Városon keresztülfolyó Hangony-patak az Észak-magyarországi

Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A kezelő hosszabb távon a városon áthaladó teljes szakasz

rekonstrukcióját  tervezi,  amely  tartalmazná  a  bozót-  és  cserjeirtást,  a  meder  gépi,  illetve  kézi

iszaptalanítását,  depóniaépítést,  magasítást,  valamint  kőszórásos  medervédelmet.  A város  ÉNy-i

részén  a  patakhoz  kapcsolódóan  található  a  Hangony-fővölgyi  záportározó,  mely  az  Ózd  város

területét érintő vízkárok csökkentése érdekében épült. A záportározó terelőtöltése a Hangony-patak

12+238 szelvényében, az Ózdi  Újvárosi  temető kerítésének Ny-i  sarkától  indulva 387m hosszban
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készült.  A  záportározó  jelenlegi  állapota  nem  kielégítő,  náddal  benőtt,  helyenként  jelentősen

feliszapolódott, a területén áthaladó út alatti áteresz tönkrement (összetört, megsüllyedt). Ingatlanok

tulajdonviszonyai: A fejlesztés területén lévő ingatlanok döntően a pályázó önkormányzati tulajdona,

vagy  pedig  állami  közútnak  minősül,  amelynek  kezelője  és  fejlesztője  a  Magyar  Közút,  amely

támogató  nyilatkozatot  adott  ki  a  pályázati  projekt  megvalósítása  érdekében  (ugyanakkor  a

konzorciumban  nem  kívánt  részt  venni).  A  tulajdonviszonyok  rendezettek.  Jelenleg  vázlatszintű

tervekkel  rendelkezünk,  így  a  projekt  pontos,  helyrajzi  szám  szerinti  megvalósítási  helyszínei  a

projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra, az engedélyes szintű tervek elkészítése során. A

támogatási kérelemben 1 fő megvalósítási helyszínt rögzítünk. A projekt pénzügyi fenntarthatósága

biztosított.  A városüzemeltetési  feladatokat  ellátó  önkormányzati  alapítású  Ózdi  Városüzemeltető

Intézménynél  rendelkezésre  áll  a  karbantartásra  és  üzemeltetésre  alkalmas  állományi  létszám a

megfelelő  végzettséggel.  Főleg  a  csapadékvíz-gazdálkodás  és  a  vizek  helyben  tartásának

fontosságára  való  figyelemfelhívás  és  ehhez  gyakorlati  megoldások  bemutatása  a  cél.  A projekt

részletes bemutatását a PET tartalmazza.
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