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Projekt címe: Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon  
Azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonosító számú projekt. 
 
Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 150.000.000 Ft. 

Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30. 
 
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 
A projekt célja:  
 
A település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, 
környezetbiztonságának növelése, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentése.  
 
Specifikus célok:  
 
A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak érdekében, 
hogy a településrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon, valamint 
a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg 
fenntartható települési környezet kerüljön kialakításra.  
 
A Projekt szakmai tartalma:  
 
Dombegyház kül-és belterületén alapvetően a települést Battonyával, illetve Kunágotával 
összekötő út által határolt részén korábban megvalósult, jelenleg vízjogi üzemelési engedéllyel 
nem rendelkező jellemzően nyílt, kis részben zárt bel-és csapadékvíz elvezető csatornahálózat 
található. A fejlesztés során a települést a Battonyai nagy csatornával összekötő teljes 
külterületi nyílt csatornarendszer felújításra kerül, ugyancsak felújításra kerülnek a Szabadság, 
Jókai utcák meglévő nyílt csatornái, a Dél utca szikkasztó árok rendszerének a helyén új nyílt 
csatorna, a Felszabadulás utcai közút mentén új zárt csatorna kerül kialakításra. A fejlesztéssel 
érintett csatorna hossz összesen 4.144 m. A külterületre tervezett csatorna hossz 2.355 m. A 
belterületre tervezett csatorna hossz 1.789 m. A belterületi csatornákból 436 méter zárt, 
1.353 méter nyílt csatorna.  
 
A fejlesztés során a meglévő nyílt csatornák esetében a megfelelő magassági szinten levő és 
megfelelő műszaki állapotú átereszek tisztítása, az egyéb átereszek átépítése fog megtörténni, 
a mederszelvény rendezésével. Az új nyílt és zárt csatornák esetében új nyílt és zárt 
mederszelvények és átereszek kerülnek kiépítésre. A fejlesztéssel érintett területnek a magas  



 

 
 
 
befogadói vízállás esetén történő biztonságos 
belvízmentesítésére 1 db provizórikus csapadékvíz 
átemelő kerül kialakításra a belterület és a külterület 
határán. A beavatkozások részletei, a műszaki 
tervdokumentációval együtt a támogató döntés után a 
projektfejlesztés időszakában kerülnek kidolgozásra.  
 
A tervezett nyílt csapadékvíz elvezető csatornák közül a Kossuth, 592 hrsz-ú, Szabadság, Jókai, 
Irányi Dániel utcát érintő csatornák és a 077/15 hrsz-ú területen haladó csatorna meglévő 
csatornák nyomvonalán, a meglévő csatornák magassági vonalvezetését követve kerülnek 
megvalósításra, ezért a csatornák nyomvonalát keresztező közművek érintettsége változatlan 
marad.  
 

Az 1. mérföldkő eléréséig megvalósult tevékenységek: 
 

 Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 

 A pályázat beadását követően elindult az érintett Vízügyi Hatósággal az egyeztetés, 
amely végeredményeként a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom mellett 
elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv.  

 Előkészítésre kerültek a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek.  

 A TSZ kötési folyamat során a Projektmenedzsment szervezettel a Konzorciumi 
együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására 
dokumentum véglegesítésre kerül. 

 A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően 
folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.  

 Elkészült és benyújtásra került a projekt szemléletformálási tevékenységeit bemutató 
marketing terv. 

 A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően elérhető a projekt aloldala, kihelyezésre 
került a „C” típusú tábla. 

 A Konzorciumi megállapodás felülvizsgálata is megtörtént. 
 

A 2. mérföldkő a közbeszerzési eljárás lezárásával befejeződött. 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívást 2018.03.08-án küldte meg az ajánlattételre 
felkért gazdasági szereplők részére Dombegyház Nagyközség Önkormányzata. 

Felkért gazdasági szereplők:  
1. DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84.)  
2. Mihály-Ép '98 Kft. (6771 Szeged, Vágóhíd u. 10.)  
3. BQ Mérnöki Iroda Kft. (6722 Szeged, Bécsi körút 23. A. ép. fszt. 1.)  
4. Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)  
5. PRESZTÓCZKI LÁSZLÓ Egyéni Vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi út 108.) 
http://www.dombegyhaz.hu/files/417/ajanlattetelre_felhivott_szereplok.pdf  
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Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018.03.27., 14:00 
óra) összesen 2 db ajánlat érkezett.  

 Mihály-Ép '98 Kft. (6771 Szeged, Vágóhíd u. 
10.)  

 Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 
Kiskunhalas, Szegedi út 4.)  

  
A bontási jegyzőkönyv az alábbi linken érhető el: 
http://www.dombegyhaz.hu/files/417/bontasi_jkv_dhaz_csapadek.pdf 
  
Nyertes ajánlattevő: Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)  
A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A szerződéskötés dátuma: 2018.06.12. 
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