2018-11-12 - Elkészült a csapadékvíz csatorna Csengerben
Befejeződött a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00056 azonosító számú
„Csengeri belterületi vízrendezés II. ütem” tárgyú beruházás.
A beruházás kivitelezője - a „KE-VÍZ 21” Zrt. - 2018. október 31én jelentette készre a közel 9 km hosszú belvízelvezető csatornát.
A műszaki átadás lezárására – a feltárt hibák javítását követően 2018. november 12-én került sor. A kivitelezés a Szatmári,
Honvéd, Arany János, Névtelen, Molnár József, Alkotmány,
Dózsa György, Toldi Miklós, Hunyadi, Nagykárolyi, Rákóczi,
Tisza utcákat, valamint a Tisza közt érintették.
A projekt megvalósításával enyhülnek a belvíz okozta kártételek,
élhetőbb lakókörnyezetet biztosítva a csengeri lakosok számára.
Szatmári u. nyílt árok (I/40/40) (3-3)
Köszönjük a lakosság türelmét, segítő hozzáállását, amivel hozzájárultak a projekt sikeres
megvalósításához.
___________________________________________________________________________
2018-11-05 – Befejezéshez közeledik a kivitelezés Csengerben

Hamarosan befejeződik a belterületi
csapadékvíz
csatorna
kivitelezése.
Felújították a régi zárt csatornaszakaszokat.
Elkészültek a tervezett létesítmények.

Dózsa Gy. u. (TB30/50/40) (TI5 ág)
___________________________________________________________________________
2018-10-20 – Fokozott munkavégzés Csenger utcáin
A kivitelező aktivitása szeptember közepén
fokozódott, majd október elején újabb
brigádok álltak munkába. A jelenlegi
tempó mellett, - kedvező időjárás esetén - a
kivitelezés
határidőre
befejezhető.
Munkavégzés történt és történik a
Szatmári, a Honvéd, a Toldi, a Molnár
József, Arany János, Dózsa Gy., Hunyadi
és az Alkotmány utcákon.
Szatmári u. (TB30/50/40) (3-4 ág)
___________________________________________________________________________

2018-10-05 - Halad a csatornaépítés
A munkaterület átadását követően a kivitelező megkezdte a
csatornaépítési munkákat. A kivitelezési munkálatok július közepétől
folyamatosak. Jelenleg a Szatmári, a Honvéd, a Toldi, a Molnár József,
Arany János, Dózsa Gy., Hunyadi és az Alkotmány utcákon történik
munkavégzés.

Alkotmány u. építés (I/40/40) (5-2-4 ág)
___________________________________________________________________________
2018-09-13 – Lakossági fórum volt Csengerben
Befejezéshez közeledik a csapadékvízcsatorna építése. A beruházás zárásáról tájékozódhattak
a szerdán délután megtartott lakossági fórumon az érdeklődők.
___________________________________________________________________________
2018-09-05 – Meghívó lakossági fórumra

2018-06-06 – Lakossági fórumon tájékozódhatott a lakosság
Kedden délután lakossági fórumra várta Csenger érintett lakosságát az önkormányzat. Az
érdeklődőket a kivitelező és a mérnök képviselői tájékoztatták a beruházás megvalósításával
járó feladatokról, a kivitelezés időtartamáról és a beruházással járó forgalomkorlátozásokról,
esetleges elterelésekről. A projekt ideje alatt kérik a lakosság türelmét, segítő hozzáállását a
munkák megvalósításához.
___________________________________________________________________________
2018-06-01 – Meghívó lakossági fórumra

___________________________________________________________________________

2018-05-21 – Hamarosan indul a beruházás Csengerben
A „KE-VÍZ 21” Zrt. nyerte a belterületi vízrendezés kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési
eljárást. A bruttó 400 millió forintos beruházás a település azon részein valósul meg, ahol döntő
jelentőségű problémát okoz a lehulló csapadékvizek elvezetése. Az uniós támogatásból
megvalósuló fejlesztések a Szatmári, Honvéd, Arany János, Névtelen, Molnár József,
Alkotmány, Dózsa György, Toldi Miklós, Hunyadi, Nagykárolyi, Rákóczi, Tisza utcákat,
valamint a Tisza közt érintik. A projekt keretében megvalósuló csapadékvíz csatorna építésével,
illetve felújításával közel 600 lakóingatlan vízkár-veszélyeztetettsége csökken jelentős
mértékben.

