
 

Üröm Község Önkormányzata 

Üröm Tücsök utca és Völgyliget lakópark csapadékvízelvezetés 2022. január havi tájékoztató 

Tücsök utca: 

Tücsök utcai vízelvezetés és befogadó építésére 2021. november 3.-án jogerős vízjogi létesítési 

engedélyt kaptunk. 

Közbeszerzési eljárást lefolytattuk, munkaterületet vállalkozónak 2021. november 4.-én átadtuk. 

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2022. április 15. 

A Tücsök utcai befogadó megépítése feltétele a Völgyliget lakópark csapadékvíz elvezetés 

rendszerének építési munkálataihoz szükséges engedélyeknek.  

 

Völgyliget lakópark: 

A./ Csapadékvíz elvezetés és útépítés két különböző engedélyező hatóság előtt folyó eljárás. 

Vízelvezetési tervek engedélyezésre benyújtva 2021. október 19., ügyintézési határidő: 60 nap (meg 

kellett várni a Tücsök utcai befogadó jogerős engedélyét) 

Hiánypótlás érkezett 2021. december 27.-én (megkaptuk 2022. január 3.án) 

Hiánypótlási dokumentumok benyújtása megtörtént (tervező) valamint a Hivatal részéről 

 

B./ Útépítési tervek engedélyezésre benyújtva 2021. október 7., ügyintézési határidő: 55 nap. 

Hiánypótlás érkezett október 21.-én. Eljárási díjak befizetésre kerültek, egyéb hiány (tervező) 

teljesítése a holnapi megbeszélésen egyértelműsíthető.  

 

Az engedélyek kiadását követően lehet tervezői kiírást készíteni és feltételes közbeszerzést lefolytatni. 

Ezt követően lehet eldönteni, hogy az útépítés költségei milyen összeget jelentenek az ingatlan 

tulajdonsok számára. A csapadékvíz elvezetésre az Önkormányzat benyújtotta a TOP Plusz pályázatot 

2022. január 13-án. Ennek eredménye március végéig kiderül, amennyiben nem nyer az 

önkormányzat, saját forrásai terhére dönthet a Testület a beruházásról. 

 

 

Tücsök utca befogadó megépítéséről Sömjén Zoltán ( MAX-ER BUILDING Kft ügyvezető() 

tájékoztatója:  

Jól áll a kivitelezés, decemberi lassabb munkarészek miatt májusra kitolódott  a várható befejezés 

időpontja, de úgy néz ki fogjuk tudni tartani az áprilisi 15 határidőt. Elsődleges a nyomvonal 

kialakítása, erre koncentrálunk, hogy az a legrövidebb idő alatt megvalósuljon. Lehetséges hogy 

bizonyos utómunkák ez utánra tolódnak, de a cél minél hamarabb a bekötő elkészítése, úgy hogy már 

a funkcióját betölthesse.  

A beruházásokkal kapcsolatos további információkat rendszeresen közzétesszük a 

www.urom.hu önkormányzati honlapon a Völgyliget lakópark csapadékvízelvezetés és útépítési 

beruházás – címszó alatt . 

Üröm, 2022. január 21. 

     Laboda Gábor sk.      Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. 

     polgármester    jegyző 
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