„Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön:
A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése - LOT1”
KEHOP-1.3.0-15-2021-00032
2022. november 4-ig megvalósult munkafolyamatok:
- A Kenyere-éri csatornán esetlegesen érkező vizek átemelését a projekt megvalósulása közben
is biztosítani szükséges, így 2022. augusztus hónapban egy ideiglenes szivattyú provizórium
került kiépítésre.
- A szivattyútelep mentett oldal felőli rávezető csőszakaszai és a Kenyere-éri csatorna
mederburkolatai elbontásra kerültek. Az így kialakult munkagödrök visszatöltését a kivitelező
vállalkozó folyamatosan végzi.
- A gépházon belül a gépészeti egységek bontása nagyrészt befejeződött, a gépház épületének
bontása várhatóan az idei évben szintén elkészül.
- A mélyvezetésű nyomócső bontása három ütemben valósul meg az árvízi biztonság megőrzése
érdekében. Az első ütem október hónapban befejeződött, mely során szádfalas munkatér
lehatárolás mellett a hullámtér felőli csőszakasz került elbontásra, valamint megkezdődött a
vízoldali töltésrézsű helyreállítása.
- A vízoldali résfalépítéshez a területelőkészítés november 4-én megkezdődött.

A munkálatokhoz kapcsolódó közlekedési korlátozások:
A kivitelezést végző vállalkozó ütemezése szerint várhatóan 2022. november 7-én
megkezdődnek a vízoldali résfal építéséhez kapcsolódó szerelési és terület előkészítési
munkálatok. E munkafolyamatokhoz kapcsolódóan a Körtvélyesi gátőrház és szivattyútelep felett
levő ún. „Becsei rampa” között, technológiai csővezetékek lefektetése szükséges, valamint
intenzív gép forgalom várható!
Felhívjuk a tisztelt közlekedők figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatok miatt az árvízvédelmi
töltésen történő közlekedést a Körtvélyesi gátőrház (36+762 töltéskilométer) és a „Becsei
rampa” (37+329 töltéskilométer) közötti szakaszon a sorompók bezárásával 2022. november
7-től visszavonásig az ATIVIZIG korlátozni fogja! A gátőrház és a szivattyútelep között a
közlekedés (a gátőrház előtti lejárón) kizárólag a kivitelezéshez köthető forgalom számára
engedélyezett!
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A gátőrháznál levő, holtág menti ladik-kikötőhely az árvízvédelmi töltés felől (töltésközlekedési
hozzájárulás birtokában) továbbra is megközelíthető lesz, viszont a gátőrháznál levő rampa
csomópontnál fokozott óvatossággal kell közlekedni az építési forgalomra való tekintettel.
A projektben szereplő, Bodzási út és Körtvélyesi szivattyútelep közötti töltésmagasítás és a
töltéskoronán tervezett aszfaltozott üzemi út megvalósítása 2023-ra tervezett. Az e
munkafolyamatokhoz kapcsolódó közlekedési korlátozásokat az ATIVIZIG a munkálatok
megkezdése előtt fogja közzétenni.
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