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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Duna Aszfalt Kft. a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza 
mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-
Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását 
biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére” projekt keretében Tiszakécske településen az alábbi 
munkák kerültek elvégzésre: 
 
2020. március 23. – 2020. március 29. közötti időszakban történt  : 

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása. 
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotorék 

anyagának elterítése 
- A „nedves” kotrás megkezdése az 1-es holtág Déli kijelölt területén. 
- Tisza menti műtárgy építési tereprendezési munkák végzése. 
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hüllőfauna szakértő által 

 
2020. március 30. – 2020. április 05. közötti időszakban : 

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása. 
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotorék 

anyagának elterítése 
- A „nedves” kotrás folytatása és a kotort anyag elhelyezése az 1-es holtág Déli kijelölt területén. 
- Tisza menti műtárgy építési tereprendezési munkák végzése. 
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hüllőfauna szakértő által 

 
2020. április 06. – 2020. április 12. közötti időszakban várható : 

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása. 
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotorék 

anyagának elterítése 
- A „nedves” kotrás folytatása és a kotort anyag elhelyezése az 1-es holtág Déli kijelölt területén. 
- Tisza menti műtárgy építési tereprendezési munkák végzése. 
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hüllőfauna szakértő által 

 
A zajjal járó kivitelezési munkákat napközben 7:00 és 18:00 közötti időszakban végezzük. Nagyobb zajjal 

járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni. 

 

Tiszakécske, 2020. március 30. 

Duna Aszfalt Kft. 


