Megoldódhat a belvízprobléma
Kisújszálláson
(ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0004)
Bár Kisújszálláson és környékén nincs folyó, a víz mégis problémákat okoz. Nagyobb
esızések és hóolvadás után a belvíz gyakran elönti a földeket és az alacsonyabban fekvı
utcákat. Az elmúlt 10 évben 25 alkalommal kellett II. vagy III. fokú készültséget elrendelni,
több mint 1000 házat kellett felújítani, újraszigetelni, mintegy 900 lakóingatlan volt
ideiglenesen lakhatatlan. A károk helyreállítása 764 millió Ft-ba került, melybıl 125 millió Ft
az önkormányzatot, 639 millió Ft pedig az állam költségvetését terhelte.
A belvíz ellen megfelelı belvízelvezetı-rendszerrel lehet védekezni. A városban vannak
árkok, a lakókra azonban jelentıs terhet ró azok karbantartása. Ahogyan sok más kisváros,
Kisújszállás anyagi helyzete is rossz, szőkösek a keretei, így önerıbıl nem tudja a jelenlegi
rendszert felújítani, korszerősíteni. Így sok más programhoz hasonlóan erre is pályázott a
város.
Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program felhívására benyújtott pályázatunk
sikeres volt, így 2010. április 1-jén a projekt nyitó rendezvényt követıen elkezdıdhetett a
munka. A beruházás részeként a város leginkább veszélyeztetett részén, a DNy-i-DK-i
részeken oldódik meg a probléma. Kiépül két részöblözet fıgyőjtıje, valamint átemelıje,
megújulnak a meglévı vízelvezetı szakaszok, ami biztosítja 236 DNy-i és 489 DK-i
öblözetben lévı lakóépület, illetve 2 óvoda és 1 iskola biztonságát.
A beruházásnak köszönhetıen csökken a rendkívüli esızések esetén fellépı
veszélyhelyzet mértéke, súlyossága. (Az önerıbıl elkészülı teljes belvízelvezetı rendszer
kiépítésével teljesen megszőnhetnek a rendkívüli idıjárás következményeként jelentkezı
problémák.) A fejlesztés révén bel- és csapadékvíz károkozástól megvédett, vagy
megvédhetıvé vált terület nagysága 236,1 hektár, az épített/felújított vízelvezetı árkok,
csatornák hossza 25,397 km, és mintegy 6000 embert óvunk meg az ár- és csapadékvíz okozta
károktól.
A beruházás összköltsége 543 855 134,- Ft, amelynek 85,5%-át az Európai Unió és a
Magyar Állam biztosítja. A projekt a belvízproblémák mellett a város munkanélküliségén is
segít: a közbeszerzési eljárást megnyerı KISÚJ 2009 Konzorciumnak ugyanis két helyi cég is
a tagja.

Adatok a projekttel kapcsolatban
A projekt címe:
„Kisújszállás belvízelvezetı rendszerének rekonstrukciója a lakhatási
feltételek megteremtése érdekében”

és termelési

A projekt azonosítószáma:
ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0004
Kedvezményezett:
Kisújszállás Város Önkormányzata
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Közremőködı Szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közremőködı Szervezet
4028 Debrecen, Simonyi utca 14.
A pályázat benyújtásának ideje:
1. forduló: 2008. március 31.
2. forduló: 2009. június 5.
Döntés: 2009. szeptember 30.
A beruházás összköltsége:
543 855 134,- Ft
EU és Magyar Állam támogatása:
465 342 613,- Ft (85%-os támogatási intenzitás)
Munkák kezdete:
2010. április 1.
Beruházás várható befejezése:
2010. szeptember 30.
Amennyiben a beruházással kapcsolatban bejelentést kíván tenni, azt az alábbi
elérhetıségeken teheti meg:
Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Osztály (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. I. emelet 25.)
Dr. Kui Gábor osztályvezetı
Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintézı
Máté Ottó mőszaki menedzser
KISÚJ 2009 Konzorcium
Tyukodi András Konzorciumvezetı
Ozsváth Albert

 06-59/520-246
 06-59/520-228
 06-70/36-21-793
 06-30/659-42-00
06-30/238-50-31

A kivitelezés

2010. június 30-ig az alábbi utcákban történtek, illetve folynak munkálatok:
DNy-i öblözet









Cserepes utca
Jókai utca
Gilányi utca
Bartók Béla utca
Téglagyár utca
Erdı utca
Kígyó utca
Honvéd utca






Eszperantó utca
Rövid utca
Szılıskert utca
Gyıri utca

Jókai utca
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Petıfi utca
Gaál Kálmán utca
Váci Mihály utca
Katona József utca
Hársfa utca
Szénáskert utca










DK-i öblözet





Ady Endre utca
Munkácsy utca
Móricz Zsigmond utca
Vörösmarty utca

2010. augusztus 15-ig az alábbi utcák érintettek a kivitelezéssel:
DNy-i öblözet
Kisújszállás DNy-i öblözetében 2010. augusztus 30-ig 6478 folyóméter vízelvezetı szakasz
került felújításra, kiépítésre. Az alábbi utcák esetében a terv szerinti vízelvezetés teljes
hosszában megépítésre került:










Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Lomb utca
Szénáskert utca
Jókai utca
Honvéd utca
Kígyó utca
Hársfa utca
Rózsa utca
Akácfa utca









Váci Mihály utca
Katona József utca
Petıfi Sándor utca
Cserepes utca
Téglagyár utca
Bartók Béla utca
Gilányi utca

Ezen utcákban vízépítési munkálatokat már nem végeznek, kizárólag területrendezés,
komplettírozás történik.
A fent ismertetett kész szakaszokon felül, a következı utcákban még folynak a csapadékvíz
elevezetı rendszer kiépítésének munkái:
 Kossuth Lajos utca
 Rézmőves utca
 Határ utca

 Bocskai utca
 Tulipán utca
 Gaál Kálmán utca

DK-i öblözet
A város DK-i öblözetében késıbb kezdıdtek a munkálatok, ezért ezen a városrészen kevesebb
a teljesen kiépített árokszakaszok hossza. Az utcák, melyek esetében csak az utómunkálatok
vannak hátra, az alábbiak:





Határ utca
Ady Endre utca
Gyıri utca
Kertek alatt

 Rövid utca
 Eszperantó utca
 Szılıskert utca

Ezen utcaszakaszokon túl munkálatok folynak:







Béla király utca
Móricz Zsigmond utca
Sásastó utca
Táncsics utca
Bem utca
Munkácsy utca








Mohács utca
Vásárszél utca
Vásár utca
Marjalaki utca
Vas utca
Malom utca

Augusztus 15-ig a két öblözetben összesen 12 299 folyóméter csapadékvíz elvezetı rendszer
rekonstrukciója, 2 záportározó, 2 szükségtározó, és 3 átemelı mőtárgy építése történt meg.

2010. szeptember 15-ig a következı elırehaladás történt öblözetenként:
DNy-i öblözet
A DNy-i városrészen szeptember hónapig több mint 7 ezer folyóméter vízelvezetı szakasz
került felújításra, kiépítésre. Építési munkálatok már csak az alábbi utcákban folynak:
 Bocskai utca
 Kossuth Lajos utca

 Tulipán utca
 Gaál Kálmán utca

DK-i öblözet
A város DK-i részén a megépült, felújított csatornaszakaszok hossza megközelítıleg 8 500
folyóméter. Munkálatok az alábbi utcákban folynak:







Béla király utca
Sásastó utca
Táncsics utca
utca
Bem utca
Apafi utca







Malom utca
Móricz utca
Mohácsi utca
Marjalaki utca
Vásárszél utca

2010. november 25-ig a következı elırehaladás történt:
Mind a DNy-i, mind a DK-i városrészeken befejezıdtek a rekonstrukció kivitelezési munkái,
a KISÚJ 2009 Konzorcium 2010. november elsejével készre jelentette a beruházást. A
szerzıdésben vállaltaknak megfelelıen megépültek a záportározók, az átemelı mőtárgyak,
továbbá a csapadékvíz elvezetı rendszer felújítási, építési munkái is befejezıdtek,
üzemképessé vált, ezáltal a mőszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult.
Kisújszállás Város Önkormányzata a beruházás megvalósításával egy idıben kérelmet
nyújtott be a Közremőködı Szervezethez, a Béla király utca (1-9-0 jelő) zárt csapadékvíz
elvezetı szakasz rekonstrukciójának tárgyában, melyet a beruházás keretében, kiegészítı
munkaként kívánunk megvalósítani. A kérelem elbírálás alatt van, annak eredményérıl a
késıbbiekben adunk tájékoztatást.

2010. december 31-ig a következı elırehaladás történt:
A Közremőködı Szervezet jóváhagyta a DK-i öblözetben lévı, Béla király utca (Vásár és
Malom utcák közötti szakasz) zárt vízelvezetıjének rekonstrukcióját. A csapadékvíz elvezetı
rendszer felújítását a KISÚJ 2009 Konzorcium 2011. március-április hónapokban valósítja
meg.

