
 

 

 

Projekt bemutatása  

 
 
 

 
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: 154,43 millió Ft. 
Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.28. 
 
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 4.141,4 m.  
 
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.  
 
1.MK szakmai beszámoló 
A vízjogi létesítési engedély Dombegyház Nagyközség Önkormányzata részére kiadásra került 
2017. február 2. napján. Az erről szóló határozat száma: 35600/7744-20/2016 ált. Az engedély 
hatálya 2019. február 28. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges tendertervek, kiviteli tervek, árazatlan költségvetés elkészült. A 
tájékoztatás és nyilvánosság vonatkozásában a beszerzési eljárás lezárult, melynek 
eredményeként megkötetett az erre a feladatra vonatkozó vállalkozási szerződés. A KTK és a 
felhívás mellékleteként rendelkezésre álló kommunikációs produktumok maximális 
egységárai útmutatók figyelembevételével a nyilvánossági kötelmek módosítási kérelem 
keretében aktualizálásra kerültek. Főkedvezményezett honlapján a projektre vonatkozó 
aloldal megjelenítésre került; a projekt megvalósítási helyszínein 1 db „B” és 2 db „C” típusú 
tábla elkészítésére és kihelyezésre kerültek, a kommunikációs terv elkészült. A 
szemléletformálási tevékenység részletes bemutatása, kidolgozása a Marketing 
kommunikációs feladatot ellátó vállalkozó feladatkörébe tartozik a projekt megvalósításának 
időszakában. A beszerzés ajánlati dokumentációja szerint a tevékenység első feladataként, 
kötelezettségeként szerepeltetésre került a feladatleírás részeként (a projekt vonatkozásában 
végzett szemléletformálási akciók, tevékenységek részletes ütemterv kidolgozása és beadása). 
Az erre vonatkozó beszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az eredményes kiválasztási 
eljárást követően a nyertes vállalkozó a vállalkozói szerződés megkötését követően 
gondoskodik a szemléletformálási tevékenység még részletesebb szakmai tartalmának, 
ütemtervének kidolgozásáról. A Támogatási Szerződés megkötésekor a Projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó szervezettel a projekt megvalósításra kötött konzorciumi megállapodás 
megkötetett, amely a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. A Projektmenedzsment 
szervezet a projekt kezdete óta részt vett a projektmegvalósítás folyamatában. 
 
                     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 



 

 
 
2.MK szakmai beszámoló 
A 2. mérföldkőben a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásra került – a 
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 494-Z/2018. (V.24.) számú KT. határozata 
alapján döntött az eljárás eredményességéről, a 
nyertes kivitelező kiválasztásáról,valamint 
felhatalmazta a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. A 
közbeszerzési dokumentáció utóellenőrzésre beadásra került, mely értékelése jelenleg is 
folyamatban van. A kivitelezési szerződés megkötésre került, melyet csatoltunk. 
Főkedvezményezett a projektre vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi felhívásában 
feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakos 
bevonását. (Ajánlattételi felhívás csatolásra került. A beruházással érintett ingatlanok 
rendezett tulajdonviszonya igazolásra került (alátámasztó dokumentumok csatolva, a nem 
önkormányzati tulajdonban lévő területekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatok korábban csatolásra kerültek az 1. számú szakmai beszámoló során). A 
Projektmenedzsment szervezet a projekt kezdete óta részt vett a projektmegvalósítás 
folyamatában. 

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  
 
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. 
 
 
3.MK szakmai beszámoló 
A 3. mérföldkőben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment szervezete 
folytatta a projektmenedzsmenti tevékenységet.  
A kivitelezési munkálatok elérték az 25 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében 
vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. Műszaki ellenőr beszámolója, 
fotódokumentáció, e-napló szakmai beszámolóhoz csatolva lettek. 
 

http://www.dombegyhaz.hu/files/417/ajanlattetelre_felhivott_szereplok.pdf
http://www.dombegyhaz.hu/files/417/bontasi_jkv_dhaz_csapadek.pdf


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MK szakmai beszámoló 
A 4. mérföldkőben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment szervezete 
folytatta a projektmenedzsmenti tevékenységet.  
A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében 
vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. Műszaki ellenőr beszámolója, 
fotódokumentáció, e-napló szakmai beszámolóhoz csatolva lettek.  
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.MK szakmai beszámoló 
Az 5. mérföldkőben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment szervezete 
folytatta a projektmenedzsmenti tevékenységet.  
A kivitelezési munkálatok elérték a 75 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében 
vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. Műszaki ellenőr beszámolója, 
fotódokumentáció, e-napló, teljesítésigazolás szakmai beszámolóhoz csatolva lettek. 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.MK szakmai beszámoló 
A 6. mérföldkőben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment szervezete 
folytatta a projektmenedzsmenti tevékenységet.  
A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében 
vállalt feladatait folyamatosan ellátta. Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, 
teljesítésigazolás és e-napló a szakmai beszámolóhoz csatolva lettek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


