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Projektinformáció
Kedvezményezett: Csenger Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.
Kedvezményezett képviselője: Forján Zsolt Polgármester
Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 400 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt ismertetése:
Jelenlegi állapot
Csenger Város Önkormányzata több ütemben tervezi a település belterületi vízrendezés kivitelezését.
2014-ben uniós támogatással valósult meg a város egyes területeinek belterületi vízrendezése közel 7
km csatornahálózat kiépítésével, amelynek eredményeként sokat javult a belvízi védekezés
hatékonysága.
A 48 km csapadékcsatorna hálózat jelentős része már tönkrement, új csatornák építése indokolt.
Több utcában egyáltalán nincs belvízelvezető csatorna, vagy csak kisebb földmedrű szikkasztó árkok
találhatók. Ezen utcákban egy-egy belvíz idején az útburkolatok, lakóingatlanok víz alá kerülnek,
belvízkárt okozva az útburkolatokban, lakóépületekben.
Műszaki megoldás ismertetése
Jelen beruházás a város, azon részein valósul meg, ahol döntő jelentőségű problémát okoz a lehulló
csapadékvíz elvezetése. Az uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében elválasztott rendszerű
csapadékvíz-elvezető hálózat épül a szükséges műtárgyak átépítésével, illetve helyreállításával. A
projekt keretében megvalósuló csapadékvíz csatorna építésével, illetve felújításával közel 600
lakóingatlan vízkár-veszélyeztetettsége csökken jelentős mértékben. Tervezett létesítmény összes
hossza: 8785 m.
A tervezett belvízelvezető csatornák befogadói:
Közvetlenül minden tervezett csatorna meglévő önkormányzati csatornába köt.
A legtöbb csatorna a 2012-2014. évben épült új csapadékcsatornába torkollik.
A meglévő önkormányzati csatornák az alábbi Ecsediláp-Kraszna balparti Vízgazdálkodási Társulattól
átvett jelenleg FETIVÍZIG kezelésében lévő csatornákba szállítják a tervezett csatornák csapadékvizét.
Érintett útszakaszok:
A 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 célja
A belvíz okozta kártételek enyhítése, élhetőbb lakókörnyezet megteremtése, a környezet rendezett
kialakítása. Alapvető cél a károk elkerülése és csökkentése mellett, a csapadék hasznosítását is
lehetővé tevő rendszer kiépítése. A többletvizek betárolás a meglévő 2055 hrsz-ú Halomtóban
valósul meg.
A település lakosainak szemléletformálás céljából a csapadékvíz elvezető
hálózat műszaki megoldásairól szórólapok készülnek. Lakossági fórum
keretében a megfelelő szakmai tájékoztatás érdekében szakemberektől
kérdezhetnek az érdeklődők. Fontos cél, hogy már kisgyermek
korban erősítsük a környezetközpontú szemléletet, ezért óvodások,
általános és középiskolások számára kínálunk majd gazdag
programokat a témában.

