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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: 
 
 
 
 
 
2021. Január.25. – 2021. Január.29. közötti időszakban végzett: 
 

- Cölöpsétány Felszerkezethez tartozó fák festése 
- Cölöpösvény felszerkezetének építése 
- cölöpösvény járószerkezetének építése 
- Partvédelmi Támfal építésének folytatása 1 sz. holtágnál 
- Partvédelmi Támfal anyag kihordása, kihorgonyzások és korc gerendák építése 

- 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 
- Település felőli cölöpösvénynél  maradék területek feltöltésének folytatása 
- 1 holtág vízszintcsökkentése szivattyúval 
- Özönnövények telepítéséhez maradék helyszíneinek mélylazítása 
- B jelű műtárgynál lemezkizárás készítése 

 
2021. február.01. – 2021. február.05. közötti időszakban végzett: 
 

- Cölöpsétány Felszerkezethez tartozó fák festése 
- Cölöpösvény felszerkezetének építése 2 helyszínen 
- cölöpösvény járószerkezetének építése 
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- cölöpösvény hídlábak beverése mederbe 
- madárles helyének kijelölése 
- Partvédelmi Támfal építésének folytatása 1 sz. holtágnál 
- Partvédelmi Támfal anyag kihordása, kihorgonyzások és korc gerendák építése 

- 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 
- Település felőli cölöpösvénynél  maradék területek feltöltésének folytatása 
- 1 holtág vízszintcsökkentése szivattyúval 
- Özönnövények telepítéséhez maradék helyszíneinek mélylazítás utáni 1.soros tárcsázás 
- Nyomvonalon hulladék gyűjtése 
- kikerült tuskók elszállítása  

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

járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.  

 

Tiszakécske, 2021.02.01 

 

Duna Aszfalt Zrt. 

 


