11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI
KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE
A projekt célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése
az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza mentén.
A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Igazgatóságunk projektjavaslatot nyújtott be,
mely a Tisza bal parti és Maros bal parti töltés bel- és külterületi szakaszait, valamint a
gátőrházi infrastruktúrát és egyéb védelmi létesítményeit érinti a Torontáli öblözetben
(Tiszasziget, Újszentiván, Újszeged, Deszk, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor térsége). Ezen öblözet jelentős része mélyártéri, így az e szakaszon húzódó árvízvédelmi
rendszer előírt szintre való kiépítése elengedhetetlen.

A projektterület öblözeti helyszinrajza

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által benyújtott pályázat 1.258.746.990 Ft támogatásban részesült,
mely 100 %-os támogatási intenzitású. Ezen támogatási összeg a közbeszerzési eljárások lefolytatását,
a kiviteli tervek elkészítését, a projektelemek
kivitelezését, valamint az eszközbeszerzés
költségeit tartalmazza.

A PROJEKT KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSI MUNKÁK
JELENLEGI ÁLLÁSA:
ÁRVÍZVÉDELMI MŰVEK FEJLESZTÉSE:
-a magassági hiányos töltésszakaszokon a töltésmagasítás és a töltéskorona stabilizáció 36 %-os készültségü.
-az árvízvédelmi töltés mentett oldalán leterhelő
paplan épül a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésének céljából. A
paplanozással érintett terület humuszolása és a töltéspaplanozás folyamatban van, készültségi szint 60 %.
-1512 fm hosszú újszegedi parapetfal új szakasza elkészült, a magasítás és a fedlap készítés folyamatban van,
készültségi szint 75 %.
ŐRTELEPI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE:
-a gátőrtelepek (6 db) építészeti, épületgépészeti munkái
már nagy részben elkészültek, a készültség 90 %-os.

VÉDERDŐ REKONSTRUKCIÓ:
-a 11. 06. árvízvédelmi szakaszon l a Tisza bal parton és
a Maros bal parton tervezett hullámtéri véderdő felújítása
85 %-ban elkészült.

VÍZRAJZI MONITORING ÉS HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZAT
FEJLESZTÉSE:
-a
monitoring
állomások
korszerűsítési
munkái
(vízhozam-mérő
berendezések,
redundáns
szondák
beépítése)
58
%-os
készültségűek.
-a monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
94 %-os készültségi szintű (az új egységek távmérő hálózatba való kapcsolása, adatgyűjtő-, kinyerő-, feldolgozó
egységek létesítése, szoftvertámogatások összehangolása).
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