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A projekt előzményei
Váckisújfalu község belterületén az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb megoldatlan
problémája a csapadékvíz elvezetése volt. A kiépítetlen, vagy rosszul karbantartott
hálózat képtelen volt elvezetni az egyre nagyobb mennyiségű esővizet és a helyzetet
súlyosbították a település ebből a szempontból kedvezőtlen földrajzi adottságai: völgyben
fekvés, meredek utak, két patak által átkarolt elhelyezkedés, stb. A belterületi felszíni
csapadékvíz-elvezetés I. ütemének megvalósítására az Európai Unió által kiírt, KMOP3.3.1/B-10-2010-0029 számú projekt keretében került sor.
A projekt célja, jelentősége
A beruházás célja, hogy a településen áthaladó csapadékvíz elvezető árkok rendezésével
illetve újak kialakításával csökkentse a veszélyeztetettséget. A településre hulló csapadék
a kiépített rendszer segítségével anélkül jusson el a természetes befogadó vízfolyásokba,
hogy magán- vagy köztulajdonban lehetőség szerint ne okozzon kárt. A projekt
megvalósulásával kordában lehessen tartani a lehulló csapadékot, személy- és
vagyonvédelmet biztosítva így az itt élőknek.
A projekt pénzügyi adatai
A projektre benyújtott pályázatával az Önkormányzat az elérhető maximális, 90%-os
mértékű támogatást nyerte el. A beruházást a Magyar Állam és az Európai Unió
finanszírozta, az így elnyert költségkeret összesen 67.988.705 forint, melyhez hozzájárul
az Önkormányzat által fedezett önerő, 7.554.300 Ft értékben. A beruházás teljes összege
jóval meghaladja a község éves költségvetésének teljes összegét. Az Önkormányzat az
elmúlt tíz évben a projekt előkészítésével összefüggő, kötelező és szükséges feladatok
megvalósítására több mint ötmillió forintot fordított.
A projekt megvalósulása
A projekt előkészítése már 2003-ban megkezdődött, a geodéziai és a vízi-mérnöki
munkák megpályáztatásával. A pályázat útján kiválasztott VÍZ-SZK Mérnökszakértői Kft.
által elkészített terveket valamennyi illetékes szakhatóság megvizsgálta és jóváhagyta,
majd a kétfordulós engedélyezési eljárás sikeres lezárásaként a Közép-Duna-Völgyi
környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint I. fokú hatóság 2006.
szeptember 19-én végleges vízjogi létesítési engedélyt adott Váckisújfalu Község
Önkormányzata részére (Vízikönyvi szám: 8.4/5/25.; KTVF: 176-5/2006A). A jogi háttér
időközbeni változása okán az Önkormányzatnak a 2008. évben még megvalósíthatósági
tanulmányt is kellett készíttetnie.
A sikeres pályázást követően az Önkormányzat és a Közreműködő szervezet képviselői
aláírták a támogatási szerződést. Ezt követően az Önkormányzat közbeszerzési eljárás
lefolytatásával, közbeszerzési szakértő közreműködésével kiválasztotta az építési munkát

kivitelező céget. A nyertes ajánlatot az AKVÍZ Kft. – GAVIT közös ajánlattevők tették,
mely konzorciummal 2012. január hónap 23. napján került aláírásra a vállalkozói
szerződés. A kivitelezési munkálatok rendben megkezdődtek, a munkáról folyamatos
dokumentáció készült, teljes körű fotóanyaggal együtt. A projekt mindenkori állásáról,
valamint az egyes lépések anyagi vonzatairól az Önkormányzat a kezdetektől
folyamatosan, helyi szinten illetve a médián keresztül is tájékoztatta a község
lakosságát. A kivitelezés műszaki záróakkordját a valamennyi érintett részvételével
sikeres lezajlott műszaki átadás-átvételi eljárás jelentette.
A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Váckisújfalu község lakossága,
mint elsődleges célcsoport, a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesítetté
vált a csapadékvíz belátható károkozásától. A projekt keretében kiépítésre illetve
felújításra került 3033 folyóméter csapadékvíz elvezető árok, valamint ezzel egy időben
korszerűsítésre kerültek a beruházással érintett gépkocsi beállók is. A projektet az
Önkormányzat lakossági közműfejlesztési hozzájárulás, illetve egyéb lakossági befizetés
igénylése nélkül, a településen élők tehermentesítésével valósította meg.
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