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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Duna Aszfalt Zrt. 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. November 16. – 2020. November.20. közötti időszakban végzett: 

- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén. 
- Cölöpsétány nyomvonalának kitűzése, Meglévő fa cölöp anyagok kiszállítása 
- Cölöpsétány Felszerkezet építése 
- Tiszai vízkivételnél Töltésbontás, akna alaplemezének építése 
- Földbehordás Töltésmagasításhoz 
- Töltéshumuszolása 
- Töltésmagasítás készítése 
- Csillapító medence tisztítása, Régi elzárás elbontása 
- Tiszai Vízkivételnél Szárazakna betonozása 
- Acél szívócső összeépítése 
- Töltésen felmenő cső heggesztési munkái 
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hüllőfauna szakértő által 
- 4-es holtág partrendezése, kotrópálya készítése cserjeírtással 
- 4-es holtág kotrása 
- 4-es holtág nádas zúzása, kitűzés cserje ültetés előkészítéséhez 
- Gyalogos tanösvény nyomvonal kitűzése, nyomvonalhoz anyag beszállítás 
- Tanösvény tükör kiszedése földhordással 
- Kavicsréteg beépítése hengerléssel 
- Szükséges területek feltöltése kiszoruló földdel 

 
 

2020. November 23. – 2020. November.27. közötti időszakban végzendő: 
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén. 
- Cölöpsétány nyomvonalának kitűzése, Meglévő fa cölöp anyagok kiszállítása 
- Cölöpsétány Felszerkezet építése 
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- Tiszai vízkivételnél Töltésbontás, akna alaplemezének építése 
- Földbehordás Töltésmagasításhoz 
- Töltéshumuszolása 
- Töltésmagasítás készítése 
- Csillapító medence tisztítása, Régi elzárás elbontása 
- Tiszai Vízkivételnél Szárazakna betonozása 
- Acél szívócső összeépítése 
- Töltésen felmenő cső heggesztési munkái 
- Mentett oldali útban Nyomócső elhelyezése 
- Vízbe való szívócső behelyezésének előkészítése 
- Rézsűben cső elhelyezése 
- Töltésben kábelok átvezetéséhez védőcső elhelyezése 
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hüllőfauna szakértő által 
- 4-es holtág partrendezése, kotrópálya készítése cserjeírtással 
- 4-es holtág kotrása 
- 4-es holtág nádas zúzása, kitűzés cserje ültetés előkészítéséhez 
- Gyalogos tanösvény nyomvonal kitűzése, nyomvonalhoz anyag beszállítás 
- Tanösvény tükör kiszedése földhordással 
- Kavicsréteg beépítése hengerléssel 
- Szükséges területek feltöltése kiszoruló földdel 
- Geotextília terítése, homokos réteg felhordása 
- Szegő beépítése, aco elemek lehelyezése 

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

járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.  

 

Tiszakécske, 2020.11.23 

 

Duna Aszfalt Zrt. 

 


