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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. 08. 07.

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 4 ütem már teljesült. Jánoshida Község önkormányzata 2012.
06. 19 – n vette át a Jász – Terra Kft – től a bel - és csapadékvíz kivitelezés IV.
ütemében elkészült területeket. A műszaki átadás – átvétel zavartalanul
megtörtént, mely szerint az ütemben az alábbi településrészek készültek el:
2-1-0 Boldogházi út
3-0-0 Boldogházi út
4-0-0 Boldogházi út
5-7-0 Boldogházi út
2-2-0 Dózsa Gy. út
5-2-0 Dózsa Gy. út
5-2-1 Dózsa Gy. út
5-7-0 Dózsa Gy. út
5-7-1 Dózsa Gy. út
2-0-0 Jász utca
2-2-0 Magtár utca
2-3-0 Magtár utca
5-2-1-2Tavasz
6-0-0 Széchenyi út
6-0-0 Petőfi S. út

254 m hossz
293 m hossz
294 m hossz
270 m hossz
316 m hossz
466 m hossz
372 m hossz
99 m hossz
208 m hossz
339 m hossz
128 m hossz
325 m hossz
203 m hossz
138 m hossz
70 m hossz

6-1-0 Hold utca
92 m hossz
6-2-0 Hold utca
141 m hossz
6-5-3 Zöldfa utca
142 m hossz
6-7-0 Széchenyi út
146 m hossz
7-0-0 Hrsz.: 111-200
96 m hossz
7-4-0 Deák F. utca
308 m hossz
7-9-0 Deák F. utca
424 m hossz
7-11-0Széchenyi út
133 m hossz
7-13-0Deák F. utca
60 m hossz
10-A-0Liszt F. utca
81 m hossz
12-0-0Szabadság Tér Köz
88 m hossz
A következő, immár 5. ütemben megvalósuló munkaterületek átadására 2012.
augusztus 21 – n kerül sor.
A projekt során ez idáig Önkormányzatunk 8 kifizetési kérelmet nyújtott be a
közreműködő szervezet, az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség felé,
melynek eredményeként 168 496 740 Ft összegben történt támogatás
elszámolása, valamint folyósítása az Ügynökség részéről. Mindezek mellett
folyamatban van a 2011. 04. 04 – n hatályba lépett támogatási szerződés két
területen történő módosítása, mely egyrészt a 2009 – ben hatályba lépő vízjogi
létesítési engedély módosítása, másrészt a 2012. évben 2% Áfa emelkedés
miatti kompenzáció miatt vált szükségessé.
Az Észak – Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. 04. 11 – n kiadott
tájékoztatója szerint valamennyi, a Regionális Operatív Programok keretében
2011. december 31 – ig benyújtott projektek számára lehetőség van az Áfa
emelkedés miatti kompenzálásra abban az esetben, ha a projektgazda 25% - os
Áfa összeggel tervezte a költségvetését, valamint záró kifizetési igényt még nem
nyújtott be. Mivel a fenti feltételek önkormányzatunk esetében fennállnak, így
Jánoshida számára is lehetőség adódott kiegészítő kompenzálás igénybevételére.
Mindez azt jelenti számunkra, hogy az Áfa emelkedése miatt jelentkező
4 445 576.- Ft többlet költségből 4 001 018.- Ft összeget, mint kiegészítő
támogatást a pozitív elbírálást követően megkap az Önkormányzat.
Időközben szükségessé vált a Támogatási Szerződés műszaki tartalom
módosítása is, tekintve, hogy projektünk alapját még egy 2009. decemberében
hatályba lépő vízjogi létesítési engedély képezte, melynek aktualizálása
elkerülhetetlenné vált. Ennek részben oka, hogy 2010 – ben olyan ár – és belvízi
helyzet alakult ki településünkön, amely miatt egyes településrészeken a
védekezés miatt szükségessé vált kialakítani a belterületi csapadék elvezetését, a
vízelvezető árkok kiépítését, másrészt a település épített környezete az eltelt 3
év alatt olyan változásokon ment keresztül, mely szintén tervmódosítást vont

maga után. A műszaki egyeztetések jelen sajtóközlemény kiküldésekor még
zajlanak.

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