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Előadó: Jászné Gyovai Ágnes – Megyery Tamás  

Projektgazda neve:        Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Projektgazda székhelye:       6720, Szeged, Stefánia 4. 
Közreműködő szervezet:       Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Közreműködő szervezet székhelye:    6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
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A Kurca 
belvízrendszer 

területe:  
1135,3 km2 
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77. sz. Kurca belvízrendszer teljes területe: 

 77/1. Ludasér    82,0 km2 

 77/2. Kórógyéri 278,7 km2 

 77/3. Kéktói     49,2 km2 

 77/4. Mágocséri             354,2 km2 

 77/5. Vekeréri                 232,0 km2 

 77/6. Alsóréti          8,0 km2 

 77/7. Kurcai                    131,2 km2 

 Összesen:            1135,3 km2 



Miért szükséges a projekt megvalósítása? 

Az utóbbi években több településen is jelentős belterületi fejlesztések 
történtek vagy jelenleg is folyamatban vannak.  
 

• a csapadékgyűjtő hálózatok rekonstrukciója, kibővítése  
• szennyvíztisztítók bővítése, új építése-tervezése  
• bevásárló központok építése  
• tervezett fürdőfejlesztés  
• burkolt felületek jelentős növekedése, stb. 

 
Ezen fejlesztések jelentősen megnövelik az egyidejűleg a belterületekről 
elvezetendő csúcsidejű csapadékvizek mennyiségét.  
Mivel a Kurca vízrendszer állapota, kapacitása nem változott, sőt a 
feliszapolódással csak romlott, így megnőtt a térség belvíz-érzékenysége, 
veszélyeztetettsége. 
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A Kurca vízrendszer állapota hatással van a térség valamennyi 
településére, de kiemelten a Szentesi Kistérség településeire:  

• Szentesre,  
• Szegvárra,  
• Nagymágocsra,  
• Fábiánsebestyénre,  
• Derekegyházra,  
• Eperjesre,  
• Nagytőkére,  
• Árpádhalomra,  
 
valamint Mindszentre.  
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A projekt születése  
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 2009. évben elkészült a Kurca főcsatorna teljes 
szakaszára vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési 
terv 

 2010. januárjában benyújtásra került 2 db projekt a 
legégetőbb problémák megoldására (műtárgyátépítések, 
monitoring hálózat kiépítése, használt termálvíz kizárása a 
rendszerből, kotrások) 

 2010. szeptember 14-én megtörtént a támogatási 
szerződés megkötése a Kurca 2. ütem elnevezésű 
projektre 



A projekt célja  

A projekt során a Kurca főcsatorna vízszállítási kapacitását kell helyreállítani, mert 
jelenleg 25%-os kapacitással képes működni. Ez visszahat a teljes rendszerre, mely 
csapadékvíz levezetési problémákat, illetve magas talajvízállás okozta gondokat okoz. 
Ilyen módon veszélyezteti a lakott belterületeket is, hiszen mindkét előbbi probléma 
az épített környezet rongálódásához vezethet. 

A rehabilitáció 2. üteme során a következő munkálatok elvégzése szükséges: 
 
 a fenéküledék eltávolítása (szelvényenkénti parciális vagy teljes kotrási 

technológiával), 
 
 a rehabilitált víztérhez harmonikusan illeszkedő élőhelyek és védősávok 

kialakítása, 
 
 három vízkormányzó műtárgy átépítése 
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A projekt megvalósításának lépései 

Tevékenység megnevezése Kezdés Befejezés 

Projekt előkészítés : 
• Engedélyezési tervdokumentáció (ATI-VIZIG) 
• Közbeszerzési szakértő (QUALITAS Kft.) 
• Kiviteli tervdokumentáció (K&K Kft.) 

2008. 4. negyedév 2013. 4. negyedév 

Projektmenedzsment (G.L.L.A. Kft.) 2010. 3. negyedév 2013. 4. negyedév 

Építési munkálatok (In-Situ Kft.) 2013. 2. negyedév 2013. 4. negyedév 

A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges 
szakmai szolgáltatások :   
• Műszaki ellenőr (KÖMI Kft.) 
  

2013. 1. negyedév 2013.4.negyedév 

A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 
• Jogi szakértői feladatok ellátása (Nagy Ügyvédi Iroda) 
• Tájékoztatás és nyilvánosság (Dokfilm Kft.) 
• Könyvvizsgálói szakértői feladatok (……) 

2011. 1. negyedév 2013.4.negyedév 

A megvalósítás tervezett ütemezése: 2010. szeptember 17 - 2013. december 31.  



A projekt megvalósulásának helyszíne  
és a tervezett beavatkozások 

1. Teljes mederkotrás 
27+827-30+557 km 
szelvények között 
 
2. Részleges mederkotrás 
19+097-12+347 km 
szelvények között 
 
3. Három db 
vízkormányzó műtárgy 
átépítése 
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- Teljes 
mederkotrás 
Zuhogói-tiltó és 
Bikaistállói tiltó 
közti cca. 2,6km 
 
- Részleges 
mederkotrás  
Talomi-tiltó és 
Szegvár „határa”  
közti szakasz 
cca. 6,7km         

Mederkotrási munkák 
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Talomi-tiltó   19+097 cskm  
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T-3   10+197 cskm  
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Albertcsőszházi    1+857 cskm  



A projekt jelenlegi állása és a tervezett beavatkozások ütemezése 

A Támogatási Szerződés    2010. szeptember 17.  
A külső projektmenedzser szerződéskötés: 2010. szeptember 23. 
Jogi tanácsadás:    2011. január 20. 
Tájékoztatás és nyilvánosság:    2011. január 20. 
A közbeszerzési szakértő kiválasztása:   2011. október 18. 
Kiviteli tervek elkészítése:    2012. március 19. 
A műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése:  2013. február 25. 
Kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése:  2013. április 26. 
 
Projekt nyitórendezvény:    2013. május 29. 
 

Terület előkészítés:     2013. május - június 
Vízszintszabályzó műtárgyak építés:   2013. június 05. – október 15. 
Kotrási munkák kezdete:    2013. …………15. (július 15.) 
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A projekt területe a beruházás előtt 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

Kurca rehabilitációja II. ütem 
DAOP-5.2.1/B-09-2010-0003 
A projekt támogatás tartalma: 685.245.041,- Ft 


