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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, 2013. június 5.

Sajtóközlemény
BEL – ÉS CSAPADÉKVÍZ VÉDELMI FEJLESZTÉS JÁNOSHIDÁN

Befejeződtek, a „Jánoshida Község Önkormányzatának belvízvédelmi
beruházása” című, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0033 jelű pályázat kivitelezési
munkálatai!
A pályázat, az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának
vezetője által 2010. 12. 17 –n kiadott döntése értelmében 299.958.908.- F t
összegű támogatásban részesült,
333.287.676.- Ft elszámolható
összköltség mellett.
A „Jánoshida Község Önkormányzatának belvízvédelmi beruházása” című
támogatás célja Jánoshida belterületén olyan bel – és árvízvédelmi rendszer
kiépítése, mely képes megakadályozni a 2010. évhez hasonló belvízi
veszélyhelyzet kialakulását.
A beruházás során kiépítésre került 27.041 fm összefüggő, komplex bel- és
csapadékvíz-elvezető rendszer, ezen belül megtörtént 11.834 fm földmeder
építése, 3.597 fm földmeder kotrása, 344 fm földmeder betöltése, 857 fm
burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényű csatorna, 2.737 fm zárt csőcsatorna,
379 fm PVC csatorna, 1.900 fm kapubejáró kiépítése, 75 db tisztító akna, 42 db
vízelnyelő akna, 48 db fenéklépcső, 282 m2 monolit beton burkolat, 1 db
végátemelő kiépítése.
Településünkön 2011 – ben kezdődött meg a fenti beruházás, melynek során
valamennyi utcát érintően kialakításra kerültek a belterületi árkok kiépítése az
előzetes tervek szerint.
A kivitelezést végző Jász – Terra Kft. és
Jánoshida Község Önkormányzata 2011.
októberében kötött vállalkozói szerződést,
melynek
alapján
a
település
hét
munkaterületre történő felosztása miatt a
különböző településrészeken más – más
időpontok
szerint
került
a
beruházás
megvalósításra.
Mindennek az oka egyrészt az volt, hogy a
lakosságot minél kevesebb kellemetlenség

érje a folyamatos munkavégzés miatt, másrészt figyelembe kellett venni a
kezdődő szennyvíz – csatorna kiépítés beruházást is. Mindezek ellenére még így
is előfordult, hogy a két beruházás egy – egy utcán „összetalálkozott”, ezáltal
nagyobb kellemetlenségeket okozva a település lakosságának.
A 2011. évben megkötött vállalkozói szerződés a projekt során két alkalommal
került módosításra, melyek megtekinthetők a www.janoshida.hu honlapon.
2013. május 17 – n a beruházáshoz kapcsolódóan kiegészítő közbeszerzési
eljárás keretében kiegészítő szerződés megkötésére
került sor, melynek célja a 295. helyrajzi számú tó
és a II. sz. átemelőt magában foglaló 28. helyrajzi
számú tó „ Békás területe” összeköttetésének
biztosítása volt.
Jelen sajtóközlemény megjelenésekor a kivitelezés
építés / vízépítés szakasza már lezárult, a záró
műszaki átadás – átvétel 2013. április 24 - n megtörtént.
A műszaki átadás – átvétel mintegy húsz napos időtartamot ölelt fel, melynek
során megtörtént a település bejárása, valamint a lakosság és a műszaki
szakemberek által jelzett hibák feltárása, kijavítása. Az ütemezésnek
megfelelően folyamatosan fog történni a település garanciális bejárása, az idő
közben felmerülő hibák, hiányosságok feltérképezése, valamint javítása.
Mindennek érdekében kérjük a lakosságot, szíveskedjen az Önök által észlelt
hibákat, hiányosságokat jelezni Önkormányzatunk számára, valamint a
meghirdetett fogadóórák alkalmával a vállalkozó számára egyaránt.
Pályázatunk a kivitelezés lezárásával a zárás szakaszába lépett, melynek során
benyújtásra fog kerülni a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés, valamint a Záró
Kifizetési Kérelem. Reményeink szerint 2013. augusztus 31 – re eredményesen
zárhatjuk a projektet.
A projekt során Önkormányzatunk az alábbi szervezetekkel, vállalkozókkal állt /
áll szerződésben:
-

Jász Terra Kft – építés kivitelezési munkák
Keviterv Akva Kft – engedélyes tervek készítése, kiviteli tervek készítése,
műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés
Dr. Dóra Tímea – projektmenedzser
Vári Imre – könyvvizsgáló
PrintArt Hungary Kft – tájékoztatás, kommunikáció
Szabó Krisztián – közbeszerzési tanácsadó

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