„Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason” – DAOP- 5.2.1/A-11-2011-0007

Egyfordulós projektként az „Új Széchenyi Terv Dél- Alföldi Operatív Program keretén belül
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú felhívásra a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság 2011. október 3-án pályázatot nyújtott be Szarvas Város
Önkormányzatával konzorciumban, ahol Szarvas Város Önkormányzata a vezető partner.
A pályázatot 2011. december 28-án támogatásban részesítették. 2012.03.27-én Támogatási
Szerződést kötöttünk. A megvalósítás záró dátuma 2015.május 31.
Projekt összköltsége: 353 542 109 Ft, ebből támogatás: 348 134 107 Ft
Szarvas Város Önkormányzat, mint konzorciumi tag, módosított költségvetésének főösszege:
54 080 022 Ft, támogatási összege: 48 672 020 Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint konzorciumi tag, módosított költségvetésének
főösszege: 299 462 087, támogatási összege: 299 462 087 Ft.
Megvalósuló munkák:
1. Az Anna-ligeti vízkormányzó műtárgy átépítése
A műtárgy vízkormányzási és hajózási funkciójának figyelembevételével kerül kialakításra az
új műtárgy. Az új műtárgyat a jelenlegi helyén kerül kialakításra. A bontással, átépítéssel
egyidőben biztosításra kerül a közúti forgalom is, amíg az új műtárggyal együtt megépített
közúti híd elkészülte után azt vissza nem lehet az eredeti nyomvonalra terelni.
A műtárgyhoz mindkét végén egyoldali móló csatlakozik, hogy az áthaladó motoros hajó és
egyéb vízi-járművek az átzsilipelés művelete előtt leköthetőek legyenek. A műtárgyba, annak
két oldalán billenő táblás, egy oldalról mozgatott acél elzárás épül, két-két sík csúszótáblás,
autódaruval mozgatott ideiglenes elzárási lehetőséggel kiegészítve.
2. Torkolati zsilip, vízszint szabályozó műtárgy rekonstrukciója
Gravitációs zsilip átépítése (a meglévő helyén). Cél a statikai állékonyság és a vízzárás
biztosítása, valamint az acél szerkezeti részek (zsilipkapuk és mozgató berendezések) és a
támfalak rekonstrukciója. A gazkiszedő gereb bővítése is megvalósul.
3. A Petőfi utcai mederstabilizáció
Olyan műszaki magoldásvalósul meg, amely biztosítja a karósor állékonyságát az oldal irányú
iszap illetve földterhelés hatására is, melynek nyomán rendezetté válhat a még félkész Petőfi
utcai mederstabilzáció.
A projekt keretében rekonstrukcióra kerülő műtárgyak, létesítmények Szarvas kül- és
belterületeinek csapadékvízelvezetéséért felelősek. A települések csapadékvízelvezetési
programjainak megvalósításához szükséges a megfelelő kapacitás biztosítása, valamint a
12.10-es Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakasz főgyűjtőjének a Dögös-Kákafoki főcsatorna
főbefogadójával való összekapcsolása.
Egyéb projektköltségek:
Szarvas Város Önkormányzata: könyvvizsgáló, nyilvánosság, projektmenedzsment,
közbeszerzés és az RMT készítése
KÖVIZIG: vízjogi létesítési engedélyes tervek, műszaki ellenőrzés, ajánlati tervek

