SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDIK A KIVITELEZÉS A „BELVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE
BÉKÉSSZENTANDRÁSON” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN

2014/június
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Békésszentandrás Nagyközségének Önkormányzata a Dél-alföldi
Operatív Program keretében, a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése elnevezésű
konstrukcióba nyújtott be pályázatot és nyert támogatást. A projekt fő célkitűzése külterületi
belvízvédelmi fejlesztések és az ehhez szükséges beavatkozások elvégzése Békésszentandrás
belterületén áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek megfelelő működése,
valamint belterületének védelme érdekében.

A projekt helyszíne Békés megyében a Békésszentandrás közigazgatási területén elhelyezkedő SzarvasBékésszentandrási-Siratói holtágrendszer, melynek alapvető funkciója a belvízbefogadás- és tározás, a káros
vizek elvezetése. A pályázati konstrukció célja, hogy a települések környezetbiztonsága megnőjön, környezeti
állapota javuljon, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkenjen, a felszíni vizeink minősége
javuljon. A holtágrendszer kezelője és üzemeltetője a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG). A
holtágrendszer vízgyűjtő területe 926,8 km², amelyből a mélyártéri vízgyűjtő 350 km². Ezekhez a célkitűzésekhez
igazodik a támogatást nyert és DAOP–5.2.1./A-11-2011-0025 számon regisztrált pályázat is, melynek Támogatási
Szerződésének aláírására 2013. június 28-án került sor. A projekt összköltsége 114.574.777 Ft, támogatási
intenzitása pedig 99,82 %.
A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt, hogy kotrás kapcsán érintett erdő véglegesen kivonásra
kerüljön. A pályázat benyújtásakor már rendelkezésre álltak a Horgai áteresz (Siratói-holtág átjáró műtárgy)
átépítése, és a Siratói-holtágvég hullámtéri csatorna kotrása munkarészek vízjogi létesítési engedélyes tervei,
valamint vízjogi létesítési engedély is beszerzésre került. A Támogatási Szerződés aláírásáig a csatornakotrással
érintett erdőrészlet végleges kivonásáról szóló határozata is jogerőssé vált. A Horgai áteresz átjáró műtárgy
átépítése és a Siratói holtág-vég hullámtéri csatorna kotrása kapcsán már korábban elkészültek a vízjogi létesítési
engedélyes tervek, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány.
A kivitelezés főbb munkái a Horgai áteresz (Siratói-holtág átjáró műtárgy) átépítése és útépítés, valamint Siratóiholtágvég hullámtéri csatorna kotrása. A Horgai áteresz belvízelvezetés szempontjából szűk keresztmetszettel
rendelkezik. Az átjáró műtárgy a jelenlegi állapotában a funkcióját (a cső átereszek egymáshoz képest való
elhelyezkedése, szűk átmérője miatt) nem tudja teljes mértékben ellátni, ezért a műtárgy átépítése szükséges a
megfelelő vízhozam biztosítása érdekében. A csatorna az árvizek levonulása folyamán folyamatosan feltöltődött,
benőttsége előrehaladott, mely miatt engedélyes vízszállítási kapacitása oly mértékben lecsökkent, hogy a
belterületi belvízmentesítést lassítja. A mederkotrás hatására a belvízelvezetés és befogadás hatásfoka pedig
megnövekszik.
A fenti munkákat a vállalkozónak 2015. március 31-ig kell teljesítenie, a projekt pedig várhatóan 2015. május 30án zárul.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A KIVITELEZÉS A „BELVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE
BÉKÉSSZENTANDRÁSON” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN

2015/április
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Békésszentandrás Nagyközségének Önkormányzata
a Dél-alföldi Operatív Program keretében, a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése elnevezésű konstrukcióba nyújtott be pályázatot és nyert támogatást.
A projekt fő célkitűzése külterületi belvízvédelmi fejlesztések és az ehhez szükséges
beavatkozások elvégzése Békésszentandrás belterületén áthúzódó vízfolyások és
belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek megfelelő működése, valamint belterületének
védelme érdekében.
A projekt helyszíne Békés megyében a Békésszentandrás közigazgatási területén elhelyezkedő
Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtágrendszer, melynek alapvető funkciója a belvízbefogadásés tározás, a káros vizek elvezetése. A pályázati konstrukció célja, hogy a települések
környezetbiztonsága megnőjön, környezeti állapota javuljon, az ár- belvíz és helyi vízkár
veszélyeztetettsége csökkenjen, a felszíni vizeink
minősége javuljon. Ezekhez a célkitűzésekhez
igazodik a támogatást nyert és DAOP–5.2.1./A-112011-0025 számon regisztrált pályázat is, melynek
Támogatási Szerződésének aláírására 2013. június
28-án került sor. A projekt összköltsége 114.574.777
Ft, támogatási intenzitása pedig 99,82 %.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
2014. március 25-én kötött szerződést a KondorSzolg Kft. és Békés-Vill Kft. konzorciumával, a
horgai áteresz (Siratói-holtág átjáró műtárgy)
átépítésére, valamint Siratói-holtágvég hullámtéri
csatorna kotrására.
A Horgai áteresz belvízelvezetés szempontjából szűk keresztmetszettel rendelkezett. Az átjáró
műtárgy a régi állapotában a funkcióját nem tudta teljes mértékben ellátni, ezért a műtárgy
átépítése szükségessé vált. A megfelelő vízhozam
biztosítása érdekében 2x150x150 cm iker
keretelemes műtárgy került elhelyezésre, valamint
az érintett útszakaszon helyreállításra került az
útburkolat is.
A Siratói holtág az árvizek levonulása folyamán
folyamatosan feltöltődött, benőttsége előrehaladott
volt, mely miatt engedélyes vízszállítási kapacitása
oly mértékben lecsökkent, hogy a belterületi
belvízmentesítést lassította, hátráltatatta. Mindezek
miatt a tápcsatorna 372,3 fm hosszúságban
engedélyes
szintre
történő
kotrása
vált
szükségessé. A mederkotrás hatására a leürítő
szivornyák
kapacitása
teljes
mértékben
kihasználhatóvá vált, növelve a belvízelvezetés és befogadás hatásfokát.
A műszaki átadás- átvételre 2015. április 7-én került sor a műszaki ellenőr, a megbízott vállalkozók
és a projekt kedvezményezettek képviselőinek jelenlétében.
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