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2011--ben támogatást nyert az „ÉMOP
„ÉMOP--2009
2009--3.2.1/E – Belterületi és
Pély Község Önkormányzata pályázó 2011
csapadékvíz--elvezető hálózata korszerűsítésére. Az Európai Unió és a
térségi vízrendezés VTT” kiíráson csapadékvíz
Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 445.189.077 Ft. A 2013. januári sikeres műszaki átadás
után, 2013. február végén a célközönségnek is ünnepélyesen
ünnepél yesen átadásra kerülhetett a beruházás.

Fizikailag megvalósult Pély községben a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése.
A település Önkormányzata a csapadékvíz-elvezető rendszer nem megfelelő működésének kezelésére 2009-ben
pályázatot nyújtott be az Észak-Magyarországi Operatív Programon belül a „Belterületi és térségi vízrendezés
VTT” tárgyú pályázati felhívásra. A megvalósítás indokoltságát támasztotta alá az elmúlt évek elöntései miatt
jelentkező károk nagysága mellett az a mindenkori fenyegetettség, ami azok bármikor történő újra előfordulását
eredményezheti. A községben kisebb csapadék esetén is bármikor előfordult kárt okozó elöntés mind a
belterületen, mind pedig a külterületen. A mérföldkövekben rögzített feladatok teljesítése és a második fázisban
benyújtott pályázat keretében a projekt részletes kidolgozása után az Önkormányzat programját 2011-ben a
Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, melynek eredményeként 2011 nyarán a Támogatási Szerződés
aláíródhatott.
A kivitelezési munkákat a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárása után 2012 tavaszán kezdhették meg 100%
pályázati támogatással, a fővállalkozó a HEDÚT ’91 Kft. volt. A beruházást 2013. február 22.-n 13.00 órakor Ari
Norman polgármester adta át ünnepélyes keretek között. A rendezvényre meghívott vendég volt Dr. Tóth József
Országgyűlési Képviselő. Pély Község Önkormányzata kedvezményezett 2013 márciusában fejezi be a projektet,
benyújtja a záró projekt előrehaladási jelentést és az utolsó kifizetési kérelmet.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)
A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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