SAJTÓKÖZLEMÉNY
BELVÍZ- ÉS HELYI VÍZKÁR VESZÉLYEZTETETTSÉG CSÖKKENTÉSE
BIHARNAGYBAJOMBAN BELVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL
(ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0002)
2013 / 05 / 17

Év végére megoldódnak a belvízgondok Biharnagybajomban. Az Új
Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával valósítják meg
a vízkárok elkerüléséhez nélkülözhetetlen fejlesztést. A megye délnyugati
részén található község az elöntéssel veszélyeztetett települések közé
tartozik. Az önkormányzat a pályázat 2011-es benyújtását követően,
2012. szeptemberében kötött támogatási szerződést a tervek
megvalósítására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A
140 millió forintos beruházás keretében mintegy 8 kilométernyi
vízelvezető árok épül, illetve újul meg: elsősorban a “Kisbajomi” és a
“Béketelep” településrészeken, illetve a keleti határoló utcákon. A
kivitelező a hajdúszoboszlói Aqua-Generál Kft.
A beruházás
befejezésének határideje: 2013. november 30.
Biharnagybajomban évek óta problémát jelent a hiányzó csapadékvíz-elvezetés, mivel a
mélyfekvésű részeken csapadékos időszakokban rendkívül magasan van a talajvíz, ami a
környezetre és az ott élők egészségére is káros. A belvíz elleni védekezés és a károk
elhárítása évente 2-3 millió forintos pluszkiadást jelentett a községnek. A projekt
megvalósításával azonban csökkennek a kockázatok és a lakosság életkörülményei
javulnak.
Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2012-ben sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv
Észak- Alföldi Operatív Program “Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések”
elnevezésű pályázati kiírásra. Az idén tavasszal elkezdődött beruházás során mintegy 8 km
hosszú vízelvezető árkot vagy csatornát újítanak fel vagy építenek meg. Emellett 80 ezer
köbméteres zápor-, és belvíztározó is épül - ez korábban teljesen hiányzott. Így 170
hektáron valósul meg a megfelelő belvízelvezetés. Az uniós forrásból támogatott projekt
keretében az ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság létszáma 1 500 fő.
A projekt célja a hatékony belvízvédelem, a vizek kártétel nélküli levezetése és az ingatlanok
megóvása a területen szétterült vizek csatornába vezetésével. A fejlesztés eredményeként
az elvezetett víz káresemény-mentesen el tud majd jutni a befogadóba, valamint a
tározóba.
PROJEKTADATOK:
Projekt megvalósításának ideje: 2013. 03. 01. -2013. 11. 30.
Projekt költsége: 140.084.638 Ft
Támogatás mértéke: 135.561.112 Ft
Támogatási intenzitás: 95 %
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