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TOP-2.1.3-16-BO1-2017-0018  
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések:  

„Borsodgeszt és Nyékládháza települések belterületi 
vízrendezése” című pályázat  

Ezúton tisztelettel meghívom a pályázathoz kapcsolódóan megtartásra 
kerülő lakossági szemléletformáló előadásra, melynek 
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A „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó önkormányzati feladat a helyi környezet- és 
természetvédelem, a vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás. 

A jogszabályi rendelkezés alapján a települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében a településfejlesztés, a településrendezés, az épített 
és természeti környezet védelme, és többek között a vízrendezés és 
vízelvezetés biztosítása. 

Borsodgeszt Község Önkormányzata és Nyékládháza Város Önkormányzata 

konzorciumban „Borsodgeszt és Nyékládháza települések belterületi 
vízrendezése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–16 számú 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati 
felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018 azonosító számon, az Irányító 
Hatóság 2018. január 12-i döntése alapján, támogatásban részesült. A 
tervezett létesítmények kivitelezése időközben megtörtént. 

A projekt során törekedni kellett a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek 

lehetőség szerinti helyben tartására. 
A műszaki megoldásnak illeszkednie kellett a területi adottságokhoz és 
figyelembe kellett vennie Magyarország érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervét. 

Előbbieken kívül a projekt kötelezően megvalósítandó részét képezi a 
vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformáló 

kampány megvalósítása. 

A lakossági szemléletformáló kampány része a projekt konzorciumát alkotó 
településeken lakossági előadás megtartása, melynek témája a helyi lakosság 
figyelmének felhívása a létrehozott infrastruktúra fenntartásának 
fontosságára, valamint a vizek lehetőség szerinti helyben tartásának 
szükségességére. Mindehhez olyan gyakorlati megoldások bemutatása, mint 
pl. az esővíz felhasználás lakóingatlanon belüli lehetőségei, vagy egy komplex 

esővíz-hasznosító rendszer kiépítésének feltételei. 

Az előadás keretében, illeszkedve a projekt infrastrukturális fejlesztési 
elemének céljához és tartalmához, bemutatásra kerülnek a vízgyűjtő-
gazdálkodás általános elvei, ökológiai szempontjai, jogszabályi háttere, a 
hatályban lévő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek főbb kérdései, valamint a 
vízkészletekkel való hatékony fenntartható gazdálkodás elve. 
 

 
 
Az előadáson való részvétel a vonatkozó jogszabályi rendelkezés 

alapján védettségi igazolvány meglétéhez kötött, ami a belépéskor 

ellenőrzésre kerül. 

Kérem, hogy az előadáson a járványügyi szabályok betartására 

fokozottan ügyeljenek (szájmaszk viselése, védőtávolság 

megtartása), a koronavírus terjedésével kapcsolatos közegészségügyi 

kockázat csökkentése érdekében.  


