BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

Közlemény
448 millió forintból komplex csapadékvíz-csatorna rendszer épült
Rákosmentén
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a korábbi
évtizedek lemaradásából adódóan nagy hangsúlyt helyez az infrastruktúra
korszerűsítésére. Ennek részeként az elmúlt időszak egyik legnagyobb – közel
448 millió forintos – csapadék-csatorna beruházása fejeződött be a napokban,
melyhez az önkormányzatnak mindössze 88 millió forint önerőt kellett
biztosítania a kerület költségvetéséből. A külső forrást Rákosmente sikeres
pályázati munkájának köszönhetően elnyert EU-támogatások, a kormány által
létrehozott Önerő Alap, valamint a Fővárosi Önkormányzat tette hozzá. Ennek
köszönhetően megépült a Rákoskeresztúr-kertváros esővizét a Rákos-patakba
vezető főgyűjtőcsatorna a Balassagyarmat utca és a Rákos-patak között – az
önkormányzat ezzel 148 hektár nagyságú területen 5300 kerületi lakos élet- és
vagyonvédelmét biztosította a nagy esőzések idején.
A beruházás négy szakaszban készült el. „A Pesti út 16. akna és a
Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása
Rákosmentén” című - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 kódszámú - európai uniós
pályázat keretében 81,3 millió forint uniós, 3,9 forint EU önerő alapból származó
támogatásból és 21,6 millió forint önkormányzati önerőből épült meg a csapadékcsatorna rendszer negyedik szakasza. Ezzel párhuzamosan a teljes fejlesztés második
szakasza a „Pesti úti csapadékvíz-csatorna megvalósítása Rákosmentén a
0+017,8 szelvény és a Pesti út 10. akna között” című - KMOP-3.3.1/B-10-20100033 kódszámú - projektnek köszönhetően - 81,3 millió forint európai uniós
támogatásból, 107,6 millió forint EU önerő alapból és 37,8 millió forint önkormányzati
önerőből – jött létre.
A most elkészült szakaszokat megelőzően, 2010-ben a Rákos-patak menti gyalog- és
kerékpárút építésével párhuzamosan kerületi beruházásban megépült az első rész. A
harmadik szakasz a Pesti út felújításával egyidejűleg a főváros anyagi támogatásával
készült el. Az uniós forrásból megépült fennmaradó két szakasznak – a Pesti út 16. akna
és a Balassagyarmat utca között, valamint a 10. akna és a Rákos-patak (0+017,8
szelvény) között – köszönhetően mára teljessé vált a fejlesztés.
Június 13-án a beruházás helyszínén tartott zárórendezvényen Riz Levente
Rákosmente polgármestere a fejlesztés részleteiről tájékoztatta a sajtó képviselőit. Az
eseményen részt vett Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes is, aki
városfejlesztésért felelős vezetőként hangsúlyozta: Rákosmentén a komplex csapadékcsatorna rendszer megépítése mellett a főváros egyik legnagyobb forgalmú közútján
(Pesti út) Budapest Főváros Önkormányzata 205 millió forintból ugyanezen a szakaszon
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buszsávot épít szintén uniós támogatással. A két beruházásnak köszönhetően
Rákosmente infrastruktúrája korszerűbbé válik: az új csapadék-csatorna a Rákospatakba továbbítja a Rákoskeresztúr-kertvárosban lehulló esővizet, az új buszsáv révén
jelentősen csökken a naponta összesen több mint 52 ezer utast szállító 97E, 161-es,
201E és 202E jelzésű buszjáratok menetideje.
Rákosmente Önkormányzatának vezetése fontosnak tartja a kerület infrastruktúrájának
folyamatos korszerűsítését: 2006 óta több mint 1 milliárd forintból, 54 utcában épített
csapadékvíz-elvezető rendszert, záportározót létesített az Anna utcában, a rákosligeti,
rákoscsaba-újtelepi utcák esővízét összegyűjtő főcsatornát épített a Bártfai, Naplás és a
Ferihegyi úton. Az eddigi beruházásoknak köszönhetően 24,2 km-rel nőtt Rákosmentén a
kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer hossza.

Budapest, 2013. június 13.
Sajtó és Kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata
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