
 

Hajós - Dusnok belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének 

korszerűsítése 

 

Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00011 

Támogatás aránya: 100% 

Megvalósítás vége: 2018.09.30. 

A projekt célja: Hajós Város és Dusnok község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat 

fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az 

összegyűjtött csapadékvizek visszatartása céljából tározó kotrása a cél. 

A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: Hajós esetében földmedrű 

árok, DN200 betoncső, DN300 betoncső, DN300 vasbeton cső, DN400 betoncső, DN200 

KG-PVC, I/20/20 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folyóka kerül kiépítésre. Dusnok 

esetében földmedrű árok, DN200 betoncső, DN300 betoncső, DN300 vasbeton cső, DN400 

betoncső, DN200 KG-PVC, I/40/40 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folyóka. Dusnok 

községen a meglévő tározó lesz felújítva sorkotrással. A fejlesztés által közvetlenül érintett 

közúthálózati sáv helyreállítására Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, 

emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. Keresztező műtárgyak átépítése, 

kiváltása: A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz és vízbekötéseken, ahol 

az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás. A csapadékvíz elvezető rendszer 

terhelésének csökkentése a tározó tó kialakításával valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a 

belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a tervezett szikkasztó tározóba kerüljenek. A 

csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett nyílt 

csapadékvíz csatornák alkalmazása és záportározó létesítése. A vizek helyben tartása 

érdekben földmedrű csatorna és tározó tó helyreállítása lesz megvalósítva. 

A projekt várható eredménye: A problémás helyek megszűnnek, a csatornahálózat képes 

lesz a település érintett területén a vízelvezetést ellátni. A tározó esetében a vizek helyben 

tartásának klasszikus elve érvényesül. A záportározóból az összegyűjtött csapadékvíz 

elszivárog, biztosítva ezáltal a talaj vízpótlását és a talajvíz utánpótlását. 

 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/hajos-dusnok-belteruleti-

csapadekviz-elvezeto-rendszerenek-korszerusitese 
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M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 
1. számú Módosítás 

 

amelyet egyrészről a 

Név: Dusnok Község Önkormányzata 
Székhely: 6353 Dusnok, István Király u 9. 
Adószám: 15724519-2-03 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724517 
Képviselő: Palotai Péter polgármester 
mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - 
 
másrészről a 
 
Név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám: 01-10-046816 
Székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 19. III. em. 32.  
Adószám: 23000946-2-42 
Bankszámlaszám: 12010659-01057020-00100006 
Képviselő: Dr. Csók István Áron, igazgatósági tag 
mint megbízott - a továbbiakban Megbízott - 
 

- a továbbiakban együttes említésük során: Felek - kötöttek alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek szerint. 

 

1. A Felek 2017. augusztus 17. napján megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) 
kötöttek, melyben a Megbízó megbízta a Megbízottat a „Közbeszerzési eljárás 
lefolytatása a TOP-2.1.3-15-BK-2016-00011 azonosítószámú Hajós-Dusnok belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című pályázatához” tárgyú 
közbeszerzési eljárás előkészítésével és Megbízó nevében történő teljes körű 
lebonyolításával, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátásával. 

2. A Felek a Szerződés Felek azonosító adatait tartalmazó részében tévesen tüntették fel a 
Megbízó adószámát, melyet jelen módosítás aláírásával javítanak az alábbiak szerint: 

„Adószám: 15724519-2-03” 
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 
4. Felek kijelentik, hogy jelen módosításban leírtakat elolvasták, megértették, és mint 

szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselet 
szabályainak figyelembevételével – írták alá. Jelen módosítás 4 darab egymással teljesen 
megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 2 eredeti példány Megbízót, 2 példány 
Megbízottat illeti meg. Jelen módosítást a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá: 

 

Kelt:Dusnok,2018. március 27.
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