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Általános adatok: 

 

Mórágy Község Önkormányzata a korábbi években megkezdett bel és külterületi 

vízrendezési munkák folytatásaként - eredményes pályázati forrás bevonásával -  

a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0028 azonosító számú „Mórágy belterületi vízrendezés 

III. ütem”  elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított 2012. június 5.-én. 

A közbeszerzési eljáráson a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. is indult és azon 

eredményes részvételével elnyerte a jogot e fejlesztési munkák folytatásához. 

Ezzel a Mórágy vízrendezési munkák 2010-2011 években megvalósult  II. ütem 

kivitelezése után  a III. ütemű kivitelezést is társaságunk nyerte el. 

 

A vízrendezés III. üteme kizárólag belterületi vízelvezetési létesítmények felújításra 

irányul. 

A közbeszerzés fontosabb adatai: 

Műszaki adatok, érintett objektumok: 

- Petőfi utcai vízelvezető árok 0+000-0+330 és a 0+385-0+410 között, valamint a 

Petőfi utcai oldalág szabályozása, a korábban elkészült vápás vízlevezető bekötése.  

  Feladat:  a vízelvezető árokból a vad növényzet eltávolítása, a meder vízszintes és 

magassági rendezése, tisztító kotrása, a mederszelvény kialakítása, a meder 

burkolása. 

- Petőfi utcában a felújításban érintett szakaszon 14 darab  műtárgy, útátjáró és 

kapubejáró felújítása, az átereszek tisztítása, mederburkolása és szerkezeti 

felújítása. A felújítás során a környezetbe illő módon az eredeti szerkezet és 

alkalmazott anyagok mint látszó felületek megtartása fontos szempont volt. 

- Kossuth utcai vízlevezető I. sz. mellékágának felújítása, burkolása az érintett 

útburkolat javításával együtt. 

- Kossuth utcai vízelvezető II. mellékágának szabályozása, műtárgyainak és 

burkolatának kiépítése, a Kossuth utca útburkolatának és a csatlakozó vízgyűjtő 

bekötése a Kossuth utcai vízfolyásba. 

- Kossuth utcai vízelvezető felett átvezető közúti hidak felújítása, átépítése, valamint 

a fenékműtárgyak  kiépítése összesen 5 db műtárgy. 

 

A felújítással érintett mederhossz:  

- Petőfi utca:  435 fm 

- Kossuth utca:  548 fm 

- Kossuth utcai mellékágak: 110 fm 

- Mederkotrás mennyisége: 3.700 m3 

- Mederburkolat építése: 1050 m2 

- Fenékműtárgyak, bukók és hordalékfogók: 4 db 

- Felújított átereszek és kishidak: 11 db 
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A kivitelezés ütemezése: 

A támogatási szerződés az építtető részére és így a kivitelező számára is szigorú 

feltételeket szabott a megvalósulás tervezett végrehajtására és a nyomon követés 

biztosítására.  

A kivitelezés megkezdése előtt pontos ütemterv készült a határidőben történő 

teljesítés biztosítására. 

 

I. elszámolási időszak  2012. július 23- augusztus 30.  

 

Megvalósult a Petőfi utcai vízelvezető árok előkészítő munkáinak 100 %-a a 

földmunkák, meder rendezések  95%-a, megkezdődött a mederburkolat építése.  

Összesített teljesítés 54 %-os 

Megvalósult valamennyi Petőfi utcai keresztező műtárgy, híd és áteresz szerkezeti 

felújítása. Ezen műtárgyak készültségi szintje 95-100% közötti. 

Elkészült a Kossuth utcai árok II. számú mellékág a csatlakozó meder kőszóráson 

kívül. Készültségi szintje 85 %-os 

Elkészült a Kossuth utcai árok 0+283 szelvényben a fenéklépcső kivitelezése. 

Készültségi fok: 100 % 

Elkészült a Kossuth utcai árok 0+320-345 szelvények közötti műtárgy és 

árokburkolat. 

Készültségi fok: 100 % 

Jelentős mértékben előrehaladott állapotig elkészült a Kossuth utcai árok 0+548 

szelvényben a fenékműtárgy, hordalékfogó. 

Készültségi fok: 72 % 

Elkészült a Kossuth utcai árok felett átvezető 0+633 szelvényben épülő műtárgy és 

csatlakozó mederműtárgy szerkezeti része az útburkolat helyreállításán kívül. 

Készültségi fok: 80 % 

 

Az első elszámolási ütemben elért készültségi szint összevont értéke:  67% 

 

II. elszámolási időszak  2012. augusztus 30 – szeptember 30. 

 

Tovább folytatódott, illetve gyakorlatilag befejeződött a Petőfi utcai vízlevezető 

árok burkolása, a hozzá kapcsolódó területek rendezésével együtt 

Itt a vízlevezető árok teljes hosszban készült előre gyártott beton mederlapok, beton 

ágyazattal, illetve koszorúval új árokburkolat. 

Összesített készültségi fok: 98, %  

 

Folytatódtak, illetve gyakorlatilag néhány kisjelentőségű befejező munkán kívül be 

is fejeződtek a Petőfi utcai műtárgyak építési munkái. 

Készültségi fok: 100 % 
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Megkezdődött a Kossuth utca I. sz. mellékág kivitelezése, amelynek során a Kossuth 

utca érintett útburkolatát a mellette húzódó árokburkolatot és műtárgyat el  kellett 

bontani, és új beton burkolattal rendelkező árokburkolatot kellett készíteni indító 

műtárggyal, és fogadó aknával. 

Ebben az elszámolási időszakban az előkészítési, a bontási munkák készültek el, 

megkezdődött a csapadékvíz elvezető burkolása, és elkészült a csatlakozó burkolat 

alaprétege. 

Készültségi fok: 69 % 

 

Folytatódott a Kossuth utcai II. számú mellékágban a vízelvezető építése, illetve 

elkészült a csatlakozó meder kőszórása. 

Készültségi szint: 99 % 

 

Megkezdődött és elkészült a Kossuth utca 0+250 szelvényben lévő híd javítási 

munkái, a meder tisztítása és a műtárgy sérüléseinek javítása. 

Készültségi fok: 100 % 

 

Megkezdődött és gyakorlatilag be is fejeződött a Kossuth utca 0+395 szelvényben 

lévő fenékműtárgy, fenéklépcső építése. 

Készültségi fok: 99 % 

 

Folytatódott és befejeződött a Kossuth utca 0+548 szelvényben lévő fenékműtárgy, 

fenéklépcső építése. 

Készültségi fok: 100 % 

 

Folytatódott a Kossuth utca 0+633 szelvényben lévő híd átépítése, ebben az 

időszakban az útburkolat beton alaprétege épült meg. 

Készültségi fok: 82 % 

 

A második elszámolási ütemben elért készültségi szint összevont értéke:  82 % 

 

 

III. elszámolási időszak ( végelszámolás ) 2012. szeptember 30 – november 15. : 

 

Ebben a fázisban már a befejező munkákat ütemeztük valamennyi műtárgy és 

építmény esetében. 

 

Befejeződött a Petőfi utcai árok építés valamennyi munkaneme beleértve a rézsűk 

és környező területek füvesítését is.  

Készültségi fok: 100 % 

 

 

 

Ellenőrzésre kerültek a Petőfi utcai műtárgyak és elkészültek azok a kis volumenű 

munkák, felületi javítások amelyek még felmerültek. 



 
Adószám: 11283986-2-17   --   Cégjegyzékszám: 17-09-001908   --   Kivitelezői jogosultsági szám: 34-A-00223 

 

Készültségi fok már a második elszámolási ütemben 100 % volt, így ez 

értelemszerűen nem változott. 

 

Befejeződött a Kossuth utcai I. sz. mellékág mederburkolása és a csatlakozó 

útburkolat építési munkái. 

Készültségi fok: 100 % 

 

Ellenőrzésre kerültek a Kossuth utcai fenékműtárgyak és elkészültek mindazon 

felmerülő munkák amelyek a műtárgyakon és környezetükben felmerültek. 

Készültségi fok valamennyi műtárgy esetében: 100 % 

 

Befejeződött a Kossuth utca 0+633 szelvényben a keresztező híd építése. 

Ebben a fázisban a híd aszfaltburkolata, a hídkorlát és a csatlakozó mederburkolat 

befejezése készült el. 

Készültségi fok: 100 % 

 

Összességében a Mórágy, belterületi vízrendezési munkák kivitelezését a kivitelező 

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. a rendelkezésére bocsájtott tervek és 

hatósági engedélyek szerint, a vállalt határidőre jó minőségben teljesítette. 

 

Melléklet: építést megelőző és felújítás utáni fényképek 
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Fotómellékletek: 

 

Petőfi utcai vízelvezető a felújítás előtt: 
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Petőfi utcai vízelvezető a felújítás után: 
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Kossuth utcai árok és mellékágai a felújítás előtt: 
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Kossuth utcai árok és mellékágai a felújítás után: 

 

 

 

 

 
 


