SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatás segít a partfalgondok enyhítésén
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Dunaföldvár, 2011. június 2. - Több mint háromszázmillió forintot
nyert el Dunaföldvár Város Önkormányzata partfal megerősítésre.
Az április végén kezdett munkálatok ütem szerint haladnak. A
tervek szerint a Kálvária komplex partfal stabilizáció és
vízrendezés első üteme október végére befejeződik.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program
„Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” pályázatán 306
584 375 Ft uniós támogatásban részesült. A Kálvária komplex partfal
stabilizáció és vízrendezés első ütemének összköltségvetése 360 687 500
Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A Támogatási Szerződést 2010. augusztus 19-én írták alá, a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott kivitelező Alisca Bau Zrt. 2011. április 20-án
kezdte meg a munkát, a teljesítés határideje 2011. október 31-e. A
beruházás keretében 17 db támfalat építenek, illetve erősítenek meg
462,6 m hosszban 1396 m2 felületen. 379,5 m hosszban vápás vízelvezető
készül az Alsó-Burgundia, Tabán, Alsó-Kálvária
és Felső-Kálvária
utcákban, valamint 86,5 m zárt vasbeton csapadékcsatornát építenek a
Vak Bottyán téren.
A fejlesztés lényege a partfal-állékonysági feltételek biztosítása. A projekt
keretében a közutakat veszélyeztető partfalakat épített homlokfalas
megtámasztó szerkezetekkel, azaz támfalakkal stabilizálják. Felületileg
helyreállítják a Stációk előtti régi súlytámfalat, annak részleges
visszabontásával és növényzet felfuttatásával. A projekt célja, hogy a
Kálvária hegy eredeti közterületi és lakóterületi funkcióit helyreállítsák.
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Biztosítsák az önkormányzati törvényben előírt közszolgáltatásokat, így a
Kálvária hegy ismételten Dunaföldvár teljes értékű városrészévé válhat. A
városszerkezeten belüli kiemelt elhelyezkedés, a kegyeleti és turisztikai
igények is a fejlesztés szükségszerűségét támasztják alá. A projekt révén
növekszik a stabilizált Dunai magas partszakasz hossza-, illetve a
biztonságossá tett városi belterület nagysága.
A Kálvária hegy a város történelmi központjának része. Jelenlegi
elhanyagolt, használhatatlan állapotát a folyamatos pincebeszakadások,
partomlások okozták, emiatt semmisültek meg a tabán-jellegű
településképet biztosító kis lakóházak. A pince- és partfalproblémák miatt
a közüzemi ellátást és az Önkormányzati Törvényben előírt kötelező
feladatainak ellátását - felszíni vízelvezetés, közlekedés, intézményes
szemétszállítás, tűzoltási útvonalak, stb.- az önkormányzat nem tudja
biztosítani. Az Önkormányzat a Kálvária hegyet a régi állapotának
megfelelően ismét teljes értékű lakóterületté, gondozott kirándulóhellyé-,
a Kálvária stációinak látogathatóságát biztosító, rendezett környezetté
akarja fejleszteni. Ehhez szükség van a partfalak állékonyságának
biztosítására, a pincék szakszerű hatástalanítására, a felszíni vízelvezetés
megoldására és az elavult, károsodott közműhálózat helyreállítására.
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