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Az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszer keretében az Újfehértó Város Önkormányzata „Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem” című,
(ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0022 azonosító számú) pályázata 2010 tavaszán sikeres elbírálásban részesült.

A pályázat megvalósítására az önkormányzat közel 230 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyből bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések valósulnak meg. A meglévő, állami kezelésű csatornák befogadó kapacitása nem elegendő a keletkező csapadékvíz
elvezetésére.

Összesen 6258 m csapadékvíz elvezető csatorna épül. Ebből 1831 m nyílt felszínű árok, 1147m folyóka és 3280 m zárt vezeték épül meg a
következő utak, illetve útszakaszok mentén:

Pacsirta köz (4610 hrsz), Pacsirta utca (4661/1 hrsz), Dózsa utca (3262 hrsz), Helyi jelentőségű védett terület: Emlékpark (4648/1 hrsz), Rigó
utca 4117 hrsz), Rigó köz (4104 hrsz 4125 hrsz), Debreceni út egy része (4532/1 hrsz 4532/2, 4532/3), Kisrétkör utca (3640 hrsz), Tüzér utca
(4738 hrsz), Galamb utca (4706 hrsz), Böszörményi út egy része (4085/1 hrsz, 4085/2, 4085/3), Csillag utca (4135hrsz), Táncsics Mihály utca
(3307 hrsz).
A projekttel nem érintett területeken jelentkező akut problémákat igyekszünk önkormányzati saját erő felhasználásával ideiglenesen
megoldani.

A támogatási szerződést 2010. 07. 16-án megkötöttük az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, illetve megkaptuk a vízjogi
létesítési engedélyt. Az építési munkálatok folyamatosan megvalósultak 2010. szeptemberétől, 2011. nyaráig, a tervezett átadásig.
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a kivitelező a Magyar Aszfalt Kft. lesz, velük a kivitelezési szerződés
szeptember 01-én kerül aláírásra.
A projekt 2011. augusztus 05.-ei műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárásra került, ezzel kezdetét vette a záróelszámolás a
Közreműködő Szervezet felé, valamint a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése.

Bízunk abban, hogy a kiépülő csapadékvíz elvezetők minden itt élő megelégedésére szolgálnak majd, az utcákban betöltik a nekik szánt
szerepet, biztosítva ezzel az óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.

Céljaink között szerepel, hogy a csapadékvíz ne veszélyeztesse az érintett területek lakóépületeit. A rendszeres belvízkárok és csapadékvíz
elöntések megszüntetése, lakóépületek, pincék, kertek és közutak kármegelőzése. Célunk az infrastrukturális szempontból hátrányos
részeken élők életminőségének javítása. További célunk az Európai Uniós célkitűzésekkel összhangban modern vízrendezés megvalósítása
Újfehértón, az elkészült városi tervek alapján, több ütemben.
Célunk továbbá, - közpénzek felhasználásáról lévén szó - hogy a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassuk a projekt előrehaladásáról, a
beavatkozások főbb paramétereiről.
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Kedvezményezett:
Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent I. u 10.

Közreműködő Szervezet:
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
www.eszakalfold.hu,

Linkek: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu,
Irányító Hatóság - www.rop.hu,

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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