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A Nyugat‐‐dunántúlii Vízügyi Iggazgatóságg tiszteletttel meghívjja Önt „A murai árvíízvédelmi
szakasz ffejlesztése”” című, KEOP‐2.1.11./2F/09‐11‐2011‐0009 azonoosítószámú projekt
helyszíni b
bejárással egybekötö
e
ött sajtótájéékoztatójára.
A rendezvvény helyszzíne:
Murakereesztúri Polggármesteri Hivatal fö
öldszinti ta
anácsterme
e, Honvéd út 3.
Időpontja: 2015. sze
eptember 10.
1 10.00 ó
óra
PROGRA
AM:
10:00 – 10
0:20 TÁJÉKOZTATÓ
Ó A PROJE KT ELŐRE
EHALADÁS
SÁRÓL.
A TÁJJÉKOZTAT
TÓT TARTJJA: GAÁL RÓBERT IGAZGATÓ
Ó, NYUDUV
VIZIG.
10:20 – 10
0:25 AUTÓ
ÓBUSZOS UTAZÁS A GÁTRA, A BEJÁRÁ
ÁS HELYSZ
ZÍNÉRE
10:25 – 11
1:15 AZ ÉP
PÍTÉS ALA
ATT ÁLLÓ G
GÁTSZAKA
ASZ BEJÁR
RÁSA, AHO
OL A KIVIT
TELEZŐ
BEMU
UTATJA AZ
Z ELVÉGZ
ZETT MUNK
KÁKAT.
INTERJÚKÉSZÍÍTÉSI ÉS F
FOTÓZÁSI LEHETŐS
SÉG.

11:15 – 11:20 AUTÓ
ÓBUSZOS
S VISSZAU
UTAZÁS A POLGÁRM
MESTERI HIVATALH
HOZ

A helyszín
n megközelíthetőséggéről, a r endezvényyhelyszín GPS
G koorddinátáit taartalmazó
tájékoztattót küldünkk Önnek.
A
rend
dezvénnyel
egyéb
információ
ót
a
szervezőkktől
az
kapcsolatos
image@m
mail.datane
et.hu e‐maail címen, vvagy a +362
20/910‐8937 telefonnszámon ké
érhet.

TÁJÉKO
OZTATÓ A MURAI Á
ÁRVÍZVÉDEELMI SZAK
KASZ FEJL ESZTÉSE
CÍM
MŰ PROJEK
KT HELYSZZÍNI BEJÁR
RÁSSAL EG
GYBEKÖTTÖTT
SAJTÓTÁ
ÁJÉKOZTA
ATÓJÁNA
AK HELYS
SZÍNÉRŐL
L
A sajtótájjékoztató heelyszíne:
Polgármeesteri Hivatal Murakerresztúr, Hon
nvéd út 3.
A helyszín
n megközelííthető Budaapestről az M7‐es autó
ópályán a 21
11‐es számúú kijáratig, ahonnét a
Nagykanizsa‐ Bajcsa,, Fityeház, útvonalon
ú
ééri el Murakeresztúrt.
helyről Zalaegerszeg érintéséveel a 74‐es számú fő
őúton Naggykanizsáig, ahonnét
Szombath
ugyancsak a Nagykan
nizsa‐ Bajcsa, Fityeház,, útvonalon éri el Mura
akeresztúrt..
A rendezvvényhelyszíín GPS koordinátái és m
megközelíté
ésük térképe
ei:
o
Murakeresztúr, Honvé
éd út 3. GPS koordinátákk Szélesség: (φ) 46. 3625
561o Hosszússág: (λ) 16. 877139
8

B
Budapestrő
ől
Szombath elyről és
Zalaegerszzegről
A sajtótáájékoztató helyszíne
Naagykanizsárról

NYUGAT-D
DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IG
GAZGATÓSÁ
ÁG
Szombathe
ely, Vörösmarty u. 2.
GPS: ↑ 47.2
2329, → 16.6
6290
9701 Szzombathely, Pf. 52.
E-mail: veze
etes@nyudu
uvizig.hu
(
316-866
6
(94) 521--280 FAX (94)

ÁRVÍZI BIZTO
ONSÁG
G MEGT
TEREMT
TÉSE
AKERES
SZTÚRO
ON
MURA
ÉPÜL A
AZ ÚJ GÁ
ÁT A MUR
RÁN!
(HELYSZÍNI BEJ
JÁRÁSSA
AL EGYB
BEKÖTÖ
ÖTT SAJT
TÓTÁJÉ KOZTAT
TÓ)
Murakeressztúron a la
akosság 80
0 százalékka, mintegy
y 1500 sze
emély él árrvízzel vesz
zélyeztetettt
helyen. Ezzért a Nyug
gat-dunántúli Vízügyi Ig
gazgatóság az Európaii Unió segíttségével új gátat épít a
Mura folyó
ón, a murake
eresztúri öb
blözetben.
A murai árv
rvízvédelmi szakasz fejjlesztéséve l jelentősen
n megnő az árvízi élet- és vagyonbiztonság.
A beruházzás során Murakere
esztúrnál a
az elsőrend
dű árvízvédelmi töltéések mege
erősítésére,,
magasítására, 5 db műtárgy
m
áté
építésére, a gátőrtelep
p felújítására, valaminnt Letenyén
n a védelmii
ep rekonstru
ukciójára ke
erül sor.
központ éss a gátőrtele
A Mura ba
al parti tölté
ését 4,4 km
m-es szakasszon, a Prin
ncipális- csa
atorna jobbb parti töltés
sét pedig 5
km-es sza
akaszon építi át a köz
zbeszerzési eljárás keretében kiv
választott kiivitelező cé
ég, az SZM
M
Mura 2015 Konzorcium. A konzorcium ttagjai a Sz
zabadics KözműK
és Mélyépítő Zrt. és a
Meliorációss és Rekultivációs Kft. A töltésfejle
esztés telje
es hossza 9,4 km.
A fejleszté
ést követően, a gát koronaszé
élessége a jelenlegi 3 méteress helyett 4 méteres,,
magassága pedig a mértékadó
m
árvízszintet
á
a megfelelő
ő biztonsággal meghal adó lesz.
A projekt kköltségvetésse mintegy bruttó 2,2 m
milliárd forin
nt, mely az Európai Unnió Kohézió
ós Alapja éss
Magyarorsszág Kormá
ánya társfina
anszírozásá
ával valósull meg.
A kivitelezzési munká
ákra vonattkozó szerz
rződés aláíírására 201
15. június 30-án került sor, a
munkaterü
ületet 2015. július 6-átó
ól vehették b
birtokba az építők.
A munkák a száraz, meleg
m
nyárn
nak köszön
nhetően nag
gyon gyors ütemben foolynak. A fő
ővállalkozókk
és alvállalkozóik nag
gy erőket csoportosíto
ottak át az építéshez, melynek kköszönhetően a teljess
v
készültségi
k
kivitelezési munkára vonatkozó
szint mintegy 70 %-os.
A tervek sszerinti, több mint 260 ezer m3 fö
öldmennyiségből minte
egy 213 ezzer m3 már beépítésre
e
került a töltésekbe. A töltésburko
olat építése
e is egyes szakaszoko
on már meggkezdődött,, az érintettt
akasz kiváltásra került. A műtárgy
yak átépítése is folyamaatban van, készültségii
szennyvízvvezeték sza
szintjük azzonban eltérr egymástóll.
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A Mura m
mederrézsű építési mu
unkái is fo lynak. 2015
5 májusába
an árhullám
m vonult le
e a Murán,,
melynek kkövetkeztéb
ben (mede
er elfajuláss és a partél átren
ndeződés m
miatt) a kőszórással
k
l
biztosítand
dó szakaszo
on a tervek
k aktualizálá
ására volt szükség.
s
A felmérést kkövetően vá
ált ismertté,,
hogy a mederrézsű
ű biztosítá
ásához nag
gyobb me
ennyiségű vízépítési terméskő beépítése
e
szükségess, ami a kivitelezés idő
őtartamát is megnöveli. Erre tekin
ntettel a Nyuugat-dunán
ntúli Vízügyii
Igazgatósá
ág kezdem
ményezte a kiviteli m
munkák befejezési ha
atáridejénekk módosítá
ását 2015..
november 15-re.
omáscsökk
A még há
átralévő ép
pítési idősz
zakban nyo
kentő kútso
or kiépítéséére, vízelve
ezető árokk
építésére, töltéstartozzékok elhelyezésére, rrézsűképzé
és és burko
olat megvalóósítására, füvesítésre,
f
,
ésére is sorr kerül.
valamint a műtárgyak átépítésének befejezé
A letenyei árvízvédelmi közpon
nt és a gáttőrtelepek felújítása
f
is
s a megfeleelő ütembe
en halad, a
készültség
gi fokuk 65 %-os.
%
A munkála
atok során lő
őszer vagy robbanósze
er nem kerü
ült felszínre, régészeti leletre utaló
ó nyomokra
a
nem bukka
antak a szakemberek.

A továbbii négy mu
urai árvízv
védelmi öb
blözet (Murrarátka, Le
etenye, Tóótszerdahely
y, Molnári))
fejlesztése
e is szerepe
el a Nyugatt-dunántúli Vízügyi Iga
azgatóság által
á
tervezeett projekte
ek között, a
megvalósíttáshoz azon
nban európ
pai uniós forrrások bevo
onása szüks
séges.

ely, 2015. szeptember
s
10.
Szombathe

Gaál Róbert
vízü
ügyi igazgattó

