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2012. április végével indult és 2014. május elején zárult a Létavértes Város Önkormányzata által elnyert belterületi 

vízrendezést célzó projekt. A Kistérség újabb infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott, élhetőbb és 

biztonságosabb környezetet garantálva a lakosok számára. A projektgazda a 2011-ben benyújtott projektet az 

Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 225 610 981 Ft Forint összegű támogatásából valósította meg a 

település fontos problémáját kezelő mindösszesen 250 678 868 Ft összértékű beruházást. 

 

A beruházás tervezése során az épített és természeti környezet védelme egyaránt szempont volt, így a 

megvalósult projekt magán-; köz- és természeti értékeket is meg fog óvni a belvíz okozta károktól. A megvalósult 

beruházás a meglévő csatornák felújítását, szilárd mederburkolattal való ellátását, vízkorlátozó műtárgyak 

elhelyezését, átereszek felújítását valamint egy teljesen új áteresz építését foglalta magába. A csapadékvíz 

elvezetés problémájának megoldásával Létavértes Város lakosainak komfortérzete, életminősége javul, mely 

hozzájárul az elvándorlás megállításához, illetve a település infrastrukturális ellátottságának javulása csökkenti a 

település társadalmi és gazdasági elmaradottságát. 

 

A projekt keretében megvalósult Létavértes Város csapadékvíz csatornáinak felújítása, rekonstrukciója az 

alábbiak szerint: II/6-os főgyűjtő és a közvetlenül kapcsolódó II/6-2 mellékága, II/14-es főgyűjtő csatorna és a 

közvetlenül kapcsolódó II/14-4-es főgyűjtő csatornák rekonstrukciója, II/19-es öblözet és a II. számú főfolyás 

rekonstrukciója. A munkálatok során 6338 méteren épült szilárd mederburkolat, betorkoló műtárgy és áteresz.  

 

A kivitelezést végző konzorcium vezetője a TERRA-GENERÁL Építőipari Kft. volt, míg a műszaki ellenőrzést a 

BERÉP-TERV Beruházó-, Építő és Tervező Kft. végzi. 

 

A projekt 225 610 981 Ft támogatásból valósult meg. A projekt eredményeként a település fent említett 

öblözetekhez tartozó területeinek belvízmentesítése ezentúl teljes mértékben biztosított lesz. 

2012. április 27-én indult és 2014. május 5-én elkészült a Létavértes Város Önkormányzata által elnyert 

belterületi vízrendezést célzó projekt. A Kistérség újabb infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott, 

élhetőbb és biztonságosabb környezetet garantálva a lakosok számára. A projektgazda a 2011-ben 

benyújtott projektet az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 225 610 981 Forint összegű 

támogatásából valósította meg a település fontos problémáját kezelő mindösszesen 250 678 868 Forint 

összértékű beruházást. 


