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Nyolcszáz millió forintból megépült a csapadékvíz-elvezető rendszer az Avas északi oldalán. A Széchenyi 2020-as, TOP 6.3.3-16-os pályázat révén mintegy 7300 méter hosszan kapott új vízelvezető
rendszert a térség, néhol burkolatot az utcák. A magasabban fekvő területekről érkező csapadékvizet így már a Szinva patakmederébe vezeti a kiépült rendszer. A projekt szorosan kapcsolódik a
miskolci környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéséhez, illetve része a város turisztikai fejlesztéseinek is.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezdeményezésére, az év elejére európai uniós forrásból
támogatva megvalósult a történelmi Avas csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése.
A kivitelező FEDRID Kft. 2020. márciusában kezdte meg a munkálatokat egy szakaszolási terv alapján, amivel
a forgalom fennakadását próbálták enyhíteni, főként a területen élőkre és a pincetulajdonosokra nézve. A
műszaki átadás már decemberben megtörtént a történelmi Avason, majd a fagyok elvonulása után a kivitelező
garanciában javította a jegyzőkönyvezett hibákat.
A bruttó 800 millió forintos beruházás célja az Avas északi oldalán lévő utcák csapadékvíz-elvezetési és gazdálkodási rendszerének kialakítása és fejlesztése volt. A bekerülési összeg 15 százaléka volt fordítható az
útburkolatok és útszakaszok helyreállítására, indokolt esetben. Így van néhány olyan kisebb szakasz, mely új
bazaltkockás, bazaltbetonos vagy térköves burkolatot kapott, ám többségében az utak mellett, vagy az út
közepén alakítottak ki vízelvezető vápákat, a teljes burkolat cseréje nélkül.
A projektről többször tájékoztatták a lakosságot is, felhívták a figyelmet, hogy útépítési munkákat nem foglalt
magában a beruházás, csak az Avas északi oldalán a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését.
A projekt részeként szemléletformálási program is megvalósult workshopok és különböző „mozgósító akciók”
keretében, amelyben felhívták a lakosság figyelmet a csapadékvíz-gazdálkodásra és a környezettudatosságra.

A TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003 azonosító számú, „Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése”
című projekt 100%-os mértékben az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege bruttó 800 000 000 Ft.

