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árvízvédelmi
szakasz védelmi
képességéAlgyői-főcsatorna
vízgyűjtőjének
vízpótlása
nek komplex fejlesztése”
A projekt
céljabiztonság
a térség belvízi
biztonságáA
projekt elsődleges
célja az árvízi
növelése,
az árvízi
nak
előírt
szintre
történő
helyreállítása,
fejlesztése,
tokockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó
vábbá
a
regionális
jellegű
vízelvezetési
hálózat
fejleszfejlesztésekkel a Tisza mentén.
tése,
a vízkárelhárítás
és a „jó
A
KEOP
2007-2013-asbiztonságának
programozási növelése
időszakában
lehetőség
államielérése
tulajdonú
ökológiainyílt
potenciál”
volt. árvízvédelmi művek
fejlesztésére.
Igazgatóságunka projektjavaslatot
nyújtott
A projekt megvalósításával
belvízi elöntés kockázata
be,
mely
a
Tisza
bal
parti
és
Maros
bal
parti
töltés
és
kb. 30%-al csökkent. A fejlesztés következtébenbela közkülterületi
szakaszait,
valamint
a
gátőrházi
infrastrukvetlenül érintett településrészek csapadékvíz elvezetétúrát
és egyéb
védelmiszivattyúkapacitás
létesítményeit érinti
a Torontália
se javult,
a megfelelő
kiépítésével
öblözetben. Ezen öblözet jelentős része mélyártéri, így az
belvíz már biztonságosan és rövid időn belül levezethee szakaszon húzódó árvízvédelmi rendszer előírt szintre
tő. Akiépítése
megvalósított
projektelemek segítségével immár
való
elengedhetetlen.
lehetőség nyílik a térségben jelentkező vízhiány pótláIgazgatóságunk
első fordulós projektjavaslata 100 %-os
sára is.
támogatással már megvalósult, amely a megvalósításhoz
Az projekt által közvetlenül érintett térség a szegedi
szükséges engedélyes tervek és tanulmányok elkészítékistérség,
ezen belül Szeged-Kiskundorozsma, Domasét
tette lehetővé.
szék és Szatymaz települések, melyek összlakossága:
A
második
forduló alkalmával benyújtott projekt
20.500
fő.
1.258.746.990 Ft támogatásban részesült, mely szintén
100
%-osmegvalósulásával
támogatási intenzitású.
Ezen támogatási
ös�A projekt
számszerűsíthető
eredmények:
szeg a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a kiviteli ter1.) elkészítését,
Felújítandó acsatornák
hossza:
5720 fm valamint
vek
projektelemek
kivitelezését,
az
költségeit
tartalmazza.megvédett la2.)eszközbeszerzés
A projekt keretében
belvízkároktól
kosság: 20 500 fő
Megvalósuló létesítmények:
3.) A projektművek
keretében
belvízkároktól megvédett
Árvízvédelmi
fejlesztése:
terület
nagysága:
• a 600
magassági
hiányos
ha
töltésszakaszokon az
4.)előBelvízkároktól
megirt koronamagasság
védett
települések
kiépítése
száma: 3 db
• töltéskorona
stabilizálás
Az újonnan
megépültés
Domaszéki
szivattyútelep
Kulisszanyílás
kábelszekrények

• projekt
az árvízvédelmi
töltés
mentett
oldalánvalósultak
leterhelő paplan
A
keretében
az alábbi
munkák
meg:
építése a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékony
1.sági
Algyői-főcsatorna
meder és partrendezése
problémák kiküszöbölésének
céljából
(11
+
230-16
+
950
cskm
szelvények
között)
• 1512 fm hosszú újszegedi parapetfal
rekonstrukciója
2. Vízkormányzó műtárgy építése a meglévő DorozsŐrtelepi infrastruktúra fejlesztése:
mai átemelő telepnél.
• a gátőrházak fűtési, hőtechnikai korszerűsítése és
3. Domaszéki 2. sz. átemelő építése. A szivattyútelep
infrastruktúrájának javítása
kapacitása: 1,5 m3/s.
Véderdő rekonstrukció:
A
megvalósult
szivattyútelep
azbelül
alábbi
előnyökkel
• A
11. 06. árvízvédelmi
szakaszon
a Maros
bal parti
hullámtéri véderdő felújítása mivel már nem képes a
rendelkezik:
védő funkcióját betölteni
-töltést
energiatakarékos
Vízrajzi
monitoring
- automata
üzeműhálózat fejlesztése:
• -Szükséges
a
vízmennyiség
mérésének
automatizálása
fenntartása költségtakaré
kos
(vízhozam-mérő
berendezések
beépítésével)
- fel- és levonulási költséget nem igényel
• a jelenleg működő hidrológiai állomások megbízható- téli időszakban is üzemeltethető
ságának növelése (redundáns szondák beépítésével)
•
a monitoring
informatikai
infrastruktúrájának
fejA projekt
eredményeként
létrehozott,
felújított művek
lesztése
(az
új
egységek
távmérő
hálózatba
való
üzemeltetését, karbantartását az Igazgatóság végzi a
kapcso
lásával, valamint adatgyűjtő-, kinyerő-, felfenntartási
időszak (10
év) végéig. szoftvertámogatások
dolgozó egységek
létesítésével,
összehangolásával)
A projekt állása:
A kivitelező In Situ Hungária Kft. 2013. október 25-vel
projekt adatai:
készre jelentette a A
munkákat.
Projekt
összköltsége:
1.258.746.990
Ft
A 100 %-ban
megvalósult
projekt
építési munkáinak
(100%-os támogatás
intenzitással)
műszaki átadás-átvételi
eljárása
2013. október 31-én
sikeresen befejeződött.
A projekt
teljes zárásának haA projekt
időtartama:
tárideje 2013.
december
2011.
március31.
17 – 2015. április 01.

A
címe:
Algyői-főcsatorna
vízgyűjtőjénekavízpótlása.
Aprojekt
projekt
az Európai
Unió támogatásával,
Kohéziós
Alap
társfinanszírozásával
valósul
Az
Európai
Unió és a Magyar
Állammeg.
által nyújtott támogatás összege: 696.421.086 Ft
Kedvezményezett:
A
támogatás intenzitása:
%
Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi100
Igazgatóság
A kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Közreműködő szervezet:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
A
projekt az
Európai Unió támogatásával valósult meg.
Nonprofit
Kft.
Generál kivitelező:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
A projekt hivatalos honlapja:
www.ativizig-algyo.hu

Vízkormányzó
műtárgy
Újszegedi gátőrház
a Dorozsmai átemelő telepnél

Az Algyői-főcsatorna
elkészült
Újszegedi kistámfal
meder és partrendezése

