HU-RO-SCG-1/110
„Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése I.”

EURÓPAI REGIONÁLIS
ALAP

MAGYAR KORMÁNYZAT
TÁRSFINANSZÍROZÁS

2006. január 12.
Célkitűzések: A Kisdelta árvízi szükségtározó igénybevétele esetén a tározóban visszamaradó
14 millió m3 vízmennyiség gravitációs vízvisszavezetését biztosító műtárgy tervei, és a
műtárgy megközelítését biztosító 1,7 km hosszúságú töltésszakaszon szilárd útburkolat
kialakításának műszaki tervei (tervezési tenderterv, megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi
létesítési
engedélyes
terv,
kiviteli/építési
terv,
kiviteli/építési
tenderterv).
Projekt összköltsége: 30.580.000 Ft, ebből saját erő: 1.529.000 Ft.
Projektfelelős: Petróczky Edit
2006. szeptember
Az INTERREG III. A. pályázat támogatásával készülnek el a Kisdelta árvízi szükségtározó
vízvisszavezető műtárgyának létesítési vízjogi engedélyes-, kiviteli- és kiviteli tendertervei.
A pályázat megvalósítása 5 mérföldkő (munkacsomag) teljesítésével fog realizálódni.
Az 1. mérföldkő teljesítése 2006. június 23-i teljesítési időponttal megvalósult, azaz a VÁTI
KHT. Dél-alföldi Regionális Képviselete jóváhagyta ennek a munkacsomagnak az
előrehaladási jelentését és megtörtént a támogatási szerződés szerinti kifizetés.
Ennek a munkacsomagnak a keretén belül elkészítettük a tervezési tendertervet, lefolytattuk
a tervező kiválasztásához a közbeszerzési eljárást és szerződést kötöttünk a nyertes
pályázóval a tervezési projekt megvalósítására. A tervezési munkát a Konstruktőr
Mérnökszolgálati Kft. végzi el.
2007. március
Az INTERREG III. A. pályázat támogatásával készülnek el a Kisdelta árvízi szükségtározó
vízvisszavezető műtárgyak létesítésének vízjogi engedélyes kiviteli és tendertervei.
Az 1. mérföldkő teljesítése során kiválasztásra került a tervező.
A 2. mérföldkő teljesítése során elkészültek a vízvisszavezető műtárgy és a műtárgyhoz
vezető szilárd burkolatú út megvalósíthatósági tanulmánytervei.
Ennek alapján döntés született arról, hogy a vízvisszavezető műtárgy kétnyílású O 2,2 m
névleges átmérőjű előregyártott vasbeton elemek beépítésével, a műtárgy megközelítése
pedig az előírt méretű töltésszelvény kiépítését követően, a töltéskoronán létesítendő 3,0 m
szélességű szilárd (beton) burkolatú út létesítésével valósuljon meg.

A VÁTI KHT. Dél-alföldi Regionális Képviselete jóváhagyta ennek a munkacsomagnak a
teljesítését.
A 3. mérföldkő teljesítése keretén belül a létesítési vízjogi engedélyes tervek készültek el.
Ennek a munkacsomagnak a teljesítése keretén belül teljesen külön választottuk a
vízvisszavezető műtárgy és a műtárgyhoz vezető szilárd burkolatú út engedélyes terveinek
elkészítését. Erre egyrészt azért volt szükség, mert egyáltalán nem biztosítható az, hogy
ugyanazon beruházási munka keretében egyszerre valósulhat meg a kivitelezés munka,
másrészt pedig a vízvisszavezető műtárgy megépítése az igazgatóság kezelésében levő
területen valósítható meg, s így a létesítési vízjogi engedély megszerzése nem ütközik egyéb
akadályba. A műtárgyat megközelítő szilárd burkolatú út megépítése csak fejlesztett
töltésszelvényű töltésszakaszon valósítható meg és ehhez nem áll rendelkezésünkre saját
kezelésű ingatlan. Evégett előbb földterület vásárlást, illetve kisajátítási eljárást kell
lebonyolítanunk, majd ennek megtörténte után lehet csak benyújtani az engedélyes
tervdokumentációt a létesítési vízjogi engedély kiadása végett. A kisajátítási eljárási és a
földterület vásárlási problémánk egyébként sem képezte a pályázatunk részét, ezért ez külön
forrás felhasználásával valósítjuk meg.
Jóváhagyásra került a VÁTI KHT. Dél-alföldi Regionális Képviselete által ennek a
munkacsomagnak a teljesítése is.
2007. július
A VÁTI KHT. Dél-alföldi Regionális Képviselete 2007. július 02-i határidővel elfogadta a
Támogatási szerződéshez kapcsolódó zárójelentést. A zárójelentés jóváhagyása a helyszíni
zárólátogatás után történt meg.
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi és szakmai szempontból
maradéktalanul teljesültek.

