Bel – és csapadékvíz védelmi fejlesztés
Jánoshida Község Önkormányzatának belvízvédelmi beruházása
Az Európai Unió által támogatott projekt célja a legveszélyeztetettebb
belvízrendszerekben és belvízi öblözetekben a veszélyeztetett területek
nagyságának csökkentése a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésével. Régiónk
kiemelkedő értéke a természeti környezet, melynek megóvása, biztonságos
feltételeinek megtartása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben
összehangolt módon történik meg a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése.
Jánoshida Község Önkormányzata A „Jánoshida Község Önkormányzatának
belvízvédelmi beruházása” című, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0033 jelű
pályázata kapcsán az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának
vezetője által 2010. 12. 17 – i döntése értelmében 299.958.908- F t összegű
támogatásban részesült, 333.287.676.- Ft elszámolható összköltség
mellett.
A támogatás célja Jánoshida belterületén olyan bel – és árvízvédelmi rendszer
kiépítése, mely képes megakadályozni a 2010. évhez hasonló belvízi

veszélyhelyzet kialakulását. A beruházás tartalmaz 27 041 fm összefüggő,
komplex bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódó építési
munkát , ezen belül 11.834 fm földmeder építést, 3.597 fm földmeder kotrást,
344 fm földmeder betöltést, 857 fm burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényű
csatorna, 2.737 fm zárt csőcsatorna, 379 fm PVC csatorna, 1.900 fm kapubejáró
kiépítését, 75 db tisztító akna, 42 db vízelnyelő akna, 48 db fenéklépcső, 282 m2
monolit beton burkolat, 1 db végátemelő kiépítését.
Az aláírt Támogatási Szerződés 2011. 04. 04- n lépett hatályba, mely a projekt
folyamata során hat alkalommal került módosításra.
Jánoshida Község Önkormányzata 2009 – ben kezdte meg a beruházáshoz
kapcsolódó előkészítési munkákat. A 2009 – ben elkészült elvi vízjogi létesítési
engedélyből 2011. évben készültek el a kiviteli tervek, melyeket közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően a Keviterv Akva Kft. készített el.
2011.szeptemberében került kiírásra a kivitelezői munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lefolytatását követően 2011. 10. 21
– n kötött vállalkozói szerződést Jánoshida Község Önkormányzata és a Jász –
Terra Kft. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege: nettó 239 600 000.- Ft. A
vállalkozói szerződés megtekinthető a www.janoshida.hu oldalon.
Az építési kivitelezési munkák 2013. április 24 – n zárultak, a projekt zárására:
2013. augusztus 31 – n kerül sor.

