Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése

Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének
felújítására 203 824 350 Ft Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési
munkálatokra irányuló szerződés 2013. szeptember 1-jén aláírásra került,
így 2013. szeptember 4. napján megkezdődött a 226 471 500 Ft
elszámolható összköltségű beruházás.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. október 3-án pályázatot nyújtott be
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" címmel az Új Széchenyi Terv
Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, ”Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat 2012.
november 8-án támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésére 2013.
február 15-én került sor.
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás során keretmegállapodást
kötött a kivitelező Duna Aszfalt Kft-vel 2012. november 6-án, majd a konzultációs
eljárás eredményeként vállalkozási szerződés született az Önkormányzat és a
kivitelező között a település belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére
vonatkozóan.
A munkaterület átadására 2013. szeptember 4. napján került sor, a kivitelezési
munkálatok jelenleg is folynak. A beruházás során a meglévő vízelvezető rendszer
felújítása és új csapadékvíz elvezető csatorna építése valósul meg 3,138 km
hosszúságban, valamint záportározó fejlesztése is a projekt részét képezi. A
kivitelezés az Iskola-tó kotrásával kezdődött meg, mely 2013. szeptember végéig tart.
A műtárgyak elhelyezését követően a belvíz-elvezető csatorna kiépítése is
megkezdődik. A kivitelezés várhatóan 2014. március 31-ig tart.
A fejlesztés révén megvalósul a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és
kártétel nélküli elvezetése, a csapadékvíz csatornák és tározók rendezése, melynek
eredményeként kevesebb problémát fog okozni a nem kívánt helyen történő
csapadékvíz összefolyása. A beruházás során az Iskola-tó és a Posta-tó, mint
vízgyűjtő terület rendezésére kerül sor, valamint a Kossuth Lajos, Szent Lajos,
Prímás, Táncsics Mihály, Arany János, Orgona, Madách, Görgey, Petőfi Sándor utcákat
és a Ceglédi utat érinti a fejlesztés.
A teljes beruházási költség 234 243 060 Ft, amelyből a pályázatban elszámolható 226
471 500 Ft. Az elnyert támogatás összege 90%-os támogatási mérték mellett 203
824 350 Ft.
A projekthez tartozó Támogatási Szerződés letölthető honlapunkon.

