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Prügy Község Önkormányzata támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0005 – Helyi és térségi 

jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” kiíráson a csapadékvíz-elvezető hálózat 

korszerűsítésére, így megvalósulhat a fejlesztés második üteme. Az Európai Unió és a Magyar Állam által 

nyújtott támogatás összege 72 979 572 Ft. Az elkészült mű várhatóan 2012. októberében átadásra 

kerül. 

 
A község körül mélyfekvésű, vízállásos terület helyezkedik el, ezért a belvíz folyamatosan veszélyezteti a település 
lakosságát, az ott található közintézményeket, valamint a környezeti értékeket is. A megvalósítás indokoltságát 
támasztja alá a korábbi évek elöntései miatt jelentkezett károk nagysága mellett az a mindenkori fenyegetettség, 
ami azok újra előfordulását eredményezheti.  
 
A projekt kivitelezője a Prügy II. Vízkárelhárító Konzorcium, melynek tagjai a KELET-ÚT Kft. és a TEMEN-TRADE Kft. 
  
A kivitelező konzorcium 840 fm hosszban előregyártott mederelemek felhasználásával, keresztező 
árokbecsatlakozások és útátvezetések megvalósításával építi meg a művet, csatlakozva az első ütemben már 
elkészült csatorna-szakaszhoz. Az útátvezetésnél és a kapubejáróknál fedelemek kerültek a mederelemekre. 
 
A fejlesztés hatásai: 
• A természeti környezet állapotának javulásával, az egységes településkép kialakításával teremtett hátteret az 

általános vállalkozási és életfeltételek javításához, az “élhető” település kialakításához. 
• A csapadékvíz elvezető hálózatban megnőtt a víz átfolyási sebessége, ezzel csökkentek a pangóvíz okozta 

kellemetlenségek (szaghatás, „szúnyoginvázió”), megszűnt egy jelentős közegészségügyi veszélyforrás. 
• A nyári nagy intenzitású csapadékok és a gyors téli hóolvadás érkezése idején a tiszta elvezető csatornahálózat 

nem okoz majd visszaduzzasztó hatást, a vízmennyiség gyorsan elhagyja a települést. 
• A beruházás megfelelő infrastrukturális, idegenforgalmi fejlesztési hátteret teremtett a településen a 

társadalmi-gazdasági élet fejlődéséhez, ez biztosíthatja az országos fejlettségi szinthez való felzárkózást. 
 
 
 
A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhatott meg. 
 
 
Kedvezményezett elérhetőségei: 
Prügy Község Önkormányzata 

 3925 Prügy, Kossuth Lajos utca 3.  
 47/572-319 Fax: 47/572-317 

Internet: http://www.prugy.hu
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