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Tárgy: sajtóközlemény megküldése.

Tisztelt cím!

Jánoshida Község Önkormányzata mellékelten megküldi az ÉAOP5.1.2/D-2-09-2009-0033 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó
sajtóközleményét, valamint kéri a Tisztelt szerkesztőséget az újságcikk
következő lapszámban történő megjelentetésére.

Tisztelettel.

Eszes Béla
polgármester

Kelt: Jánoshida, 2012. 03. 26.

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.
Ennek érdekében szakaszos ütemtervben kerül átadásra a település egy – egy
szakasza. A vállalkozói szerződés szerint 7 ütemben valósul meg a beruházás,
melyből jelenleg 3 ütem már teljesült. A következő munkaterület átadására
2012. 08. 21 – n kerül sor, melynek teljesítési határideje 21 nap.
Jelenleg a már megvalósult területek - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak: Fő
utca, Zöldmező út, Híd utca, Árpád utca, Csillag utca, Dankó utca, Temető utca,
Rákóczi út, valamint a Damjanich, Balassi, Berek, Tavasz, Széchenyi, Zrínyi
utcák.
A beruházás a terveknek megfelelően halad, melyet műszaki ellenőrünk, Lakatos
Imre a Keviterv Akva Kft. szakembere felügyel.
Mindezek mellett a támogatás lehívása folyamatosan történik, egy – egy
munkaterület átadását követően – az adott résszámla kiállítása után – nyújtja be
az Önkormányzat kifizetési kérelmét a támogatásban részt vevő közreműködő
szervezet, az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség számára.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu – honlapján további
információkat is olvashatnak a jelenlegi EU – s pályázatokkal kapcsolatban.
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