Sajtóközlemény
BEL – ÉS CSAPADÉKVÍZ VÉDELMI FEJLESZTÉS JÁNOSHIDÁN

Jánoshida Község Önkormányzata 2011. októberében kezdte meg a
település ár – és belvíz védekezési beruházását, melynek során
valamennyi utcát érintően kialakításra kerülnek a belterületi árkok
kiépítése az előzetes tervek szerint.
A kivitelezést végző cég a Jász – Terra Kft, aki közbeszerzési eljárást
követően került kiválasztásra. Az Önkormányzat a kivitelezés során oly
módon kívánta a települést a vállalkozó számára átadni, hogy a lakosság
mindennapi
életében
minél
kevesebb
fennakadást
okozzon
a
munkavégzés.
A beruházás 7 ütemből áll, amelyből eddig 6 ütem került befejezésre.
A 6. ütemben az alábbi településrészeket érintett a munkavégzés:
•
•
•

Orgona utca,
Bem József utca,
32. számú főút

A 6. ütemben az adott területen kiépítésre került 2312 méter hosszúságú
csatornaszakasz, melyből 318 méter burkolt szelvényű csatorna, 354
méter zárt csőcsatorna és 1442 méter földmedrű csatorna. A
megvalósulás során 180 méter kapubejáró érintett.
A projekt során 12 öblözetben összesen 26 ezer 480 méter
csapadékvíz elvezető hálózat készül el, melyből a 6. ütemmel 22 ezer
métert készre jelentett a vállalkozó. Mindezek mellett megépítettünk és
beüzemeltettünk egy csapadékvíz átemelő aknát a „Békás” nevezetű
agyaggödörnél.
Terveink szerint az utolsó, egyben a záró ütem már 2013 – ban valósul
meg, melyben az alábbi utcák / utcarészek érintettek:
•
•
•

Rákóczi utca
Deák Ferenc utca
Madách út

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csalogány út
Szegfű utca
Iskola utca
Ady E. út
Május 1. út
Galamb utca
Őz utca
Bercsényi utca
Csaba utca
Gyöngyvirág utca
Bartók Béla utca
Zagyva utca
Arany J. utca
Kossuth krt.
Mező utca

2012. 11. 30 – n Jánoshida Község Önkormányzata az éves Falugyűlés
alkalmával meghívta a Jász – Terra Kft. ügyvezető igazgatóját, Pesti
Róbertet, aki többek között elmondta, hogy a munkálatok során a
lakossággal egyeztetve rendkívül sok apróbb változtatást kellett eszközölni
a kiviteli tervekhez képest, ugyanis az ingatlanok biztonságos
megközelíthetősége indokolta, hogy bizonyos bejáratok nagyobbak
legyenek, illetve máshová kerüljenek.
A Falugyűlésen Pesti Róbert kérte az érintett lakosok megértését, türelmét
a beruházás során. Kérte a lakosokat, legyenek tekintettel arra, hogy téli
időszakban kell dolgozniuk, ezért előfordulhat, hogy akaratlanul is
akadályoztatva lesznek a közlekedésben, tekintve, hogy az időjárás
függvényében csapadékos, saras területen kell dolgozniuk.
A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket, észrevételeket a Fő
út 72. szám alatti irodájukban regisztrálták, és rövid időn belül
intézkedtek a felmerült problémák megoldásáról. Fontosnak tartjuk, hogy
a lakosság részéről a jövőben is legyenek visszajelzések a vállalkozó
irányában megjelenő problémákról, észrevételekről, melyeket a Fő út 72.
szám alatti irodában megtehetnek.
A Falugyűlésen elhangzott, hogy a projekt résztvevői keresik a megoldást
arra, hogy a bel és csapadékvíz, valamint az induló KEOP forrásból
finanszírozott szennyvíz beruházás együttes, párhuzamos munkálatai
problémamentesen folyjanak. Ezért közös döntés született arról, hogy a
kivitelezés során mindkét beruházásban érintett területek esetében előbb
a szennyvízcsatorna hálózat készüljön el, és ezt követően kerüljenek

kialakításra
a
felszíni
csapadékvíz elvezető árkok. A
7. ütem szerinti utcákban,
közel 5 km-es szakaszon nem
lenne
célszerű
a
szűk
utcákban,
nehezen
megközelíthető
helyeken
lefektetni
a
vízelvezető
árkokat,
melyek
a
szennyvízhálózat
kivitelezésénél
megsérülhetnek, esetleg szükséges lehet az újraépítésük.
A beruházás végső lezárására a Jász – Terra Kft – vel megkötött
vállalkozói szerződés szerint 2013. januárjában került volna sor,
ugyanakkor a fentiek miatt a projekt befejezési határidőt módosítanunk
szükséges, így előre láthatólag a bel – és csapadékvíz kivitelezés 2013.
március hónapban zárható le.
Önkormányzatunk a vállalkozóval közösen kéri a lakosságot arra, hogy
lehetőségük szerint a jövőben az árkok karbantartását, kitakarítását
végezzék el a hálózat megfelelő működése érdekében, illetve amennyiben
erre nincs lehetőségük, jelezzék számunkra a Polgármesteri Hivatalban.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu – honlapján további
információkat is olvashatnak a jelenlegi EU – s pályázatokkal
kapcsolatban.

Kapcsolat:
Név/Cím: Eszes Béla / 5143, Jánoshida, Fő út. 28.
Telefon/fax: 57-558-060/ 57-558-061
e-mail: titkarsag@janoshida.hu

