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A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati 
felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, 
fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, 
belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a 
további környezeti káresemények megelőzése. 
 

A fenti célok elérése érdekében Sarkad Város Önkormányzata az Újteleki városrész több területén 
valósít meg infrastrukturális fejlesztéseket. A projekt keretében a Gyulai úton, a Batthyány és az Iskola 
utcán új, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna épül, a Lehel és Kálvin utcán, valamint a Kálvin tér egy 
részén a meglévő földmedrű, nyílt csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciójára kerül sor. A beruházás 
során a meglévő Újteleki2-csatorna mederburkolása is megvalósul, melynek révén egy jelentős tározási 
tér (ún. szívómedence) keletkezik. A szívómedencében összegyűjtött csapadékvíz szivattyúzásához a 
Bárkás-csatorna tiltójánál egy mobil átemelő szivattyú telepítése valósul meg, emellett az Újteleki-
csatorna kül- és belterület csatlakozási pontjában egy új műtárgy (ún. tiltó) kerül kiépítésre. A projekt 
emellett a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akciót is tartalmaz, melynek fő célja a vizek 
helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, 
valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való lakossági figyelemfelhívás. 
 

A program keretében megvalósuló beruházás jelentősen hozzájárul a helyi vízkár veszélyeztetettség 
csökkentéséhez, a környezeti káresemények megelőzéséhez. A fejlesztés nagymértékben elősegíti a 
lehullott csapadék rendezett és kártétel nélküli elvezetését és ezáltal az Újteleki városrész élhetőbbé 
tételét, továbbá számottevően hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
környezetvédelmi céljainak eléréséhez, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növeléséhez és a 
kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdításához. 
 

Sarkad Város Önkormányzata a projektet az elnyert 350 millió Ft összegű európai uniós támogatásból 
– 100%-os támogatási intenzitás mellett –, a Békés Megyei Önkormányzattal közösen, konzorciumi 
együttműködés keretében valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 
november 30. 
 
A projektről bővebb információt a www.sarkad.hu oldalon olvashatnak. 
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2021. szeptember 1-ével megkezdődött Sarkad Város Önkormányzata „Sarkad, Teleki városrész 
belvízrendezése” című, TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00047 azonosító számú projektjének 
megvalósítása. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 350 millió Ft összegű 
európai uniós támogatásból – 100%-os támogatási intenzitás mellett – valósul meg. A projekt 
keretében az Újteleki városrész meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére kerül sor. 
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