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RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„RÖSZKE, FELSZABADULÁS UTCAI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA”

Röszke Község Önkormányzata „Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója” című és TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 azonosító számú projekt finanszírozására, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 107 millió forint
vissza nem térítendő támogatást kapott.

A fejlesztéssel érintett terület Röszke település centrumának több utcáját, ezen belül fő közlekedési részét,
Észak- Kelet- Dél- Nyugat irányú gerincét, a település fő utcáját, a Felszabadulás utcát is érinti a Petőfi Sándor
utca; Dózsa György utca és Szegfű utca mellett. A fejlesztéssel érintett utcában és a beavatkozási területen
számos középület és magánház található.
A településen az elmúlt években nem került sor átfogó vízelvezetési rendszer fejlesztési beruházásra, de a
szélsőséges időjárási viszonyokra tekintettel szükségessé vált egy átfogó koncepció kidolgozása. Ennek a
koncepciónak az első részének eredménye a jelenlegi fejlesztés.
A megvalósított csatorna rekonstrukciók, javítási munkálatok az alábbiakban foglalhatók össze: a
Felszabadulás utca (a József Attila utcától a Petőfi utcáig), valamint a Petőfi utca (Felszabadulás utcától a
töltésig) több pontján javítási munkákat végeztek az előkészítési szakaszban elvégzett kamerás vizsgálatai
alapján. A javítási munkák aknák cseréjét, leaszfaltozott aknák megfelelő kiépítését, aknafedlapok cseréjét és
a meglévő csőszakasz kisebb helyein javítási munkákat tartalmaztak. Szintén kisebb műszaki beavatkozást
kellett eszközölni a Dózsa György utcai (Petőfi utcától a Szegfű utcáig) meglévő zárt csatornahálózat
esetében, ugyanis a csatornaszakasz vízáteresztő képessége nem volt megfelelő.
A Felszabadulás utcán meglévő zárt főgyűjtő csatorna tehermentesítése érdekében a Felszabadulás utcától
a Petőfi utcáig a Dózsa György utcán kiépítésre került egy burkolt csőátereszekkel ellátott csatorna, melynek
hossza 368 m. Az átépített összes csatorna hossza: 1 950 m.
A megvalósítás során a lakosság részére szemléletformáló fórumot szerveztünk, melynek témája volt a
lakosság ösztönzése a kevesebb vizet igénylő jó gazdálkodási gyakorlat kialakítására, a helyes víztakarékos
kertgazdálkodásra, megfelelő talajművelési módok alkalmazására, a csatornák és a közterületek rendszeres
karbantartására.
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