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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. 11. 20.
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 jelen sajtóközlemény megjelenésekor a 6. ütemben tart, amelynek
során az alábbi településrészeket érint a munkavégzés:
•
•
•

Orgona utca,
Bem József utca,
32. számú főút

A munkavégzés 2012. 11. 15 – n kezdődött, és előre láthatólag 2012. november
28 – n zárul. Az adott területen kiépítésre kerül 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 már eddigi megvalósulás szerint több, mint 19 610 folyóméter hosszúságban
került csatornaszakasz kiépítésre, és a beruházás szerint összesen 26 480
folyóméter kerül kialakításra.
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

A beruházás végső lezárására 2013. január 19 – n kerül sor, mely alkalomból
Jánoshida Község Önkormányzata sajtó nyilvános eseményt szervez, melyre ez
úton hívja meg a Jánoshidai Híradó szerkesztőségét.

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