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Dénes ünnepli névnapját.
Holnap Erhard napja lesz.
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Öt milliárdos
beruházás Tiszalökön
Tetszik Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.
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Az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és az
Északmagyarországi
Vízügyi Igazgatóság közös
projektjének keretében
megkezdődött a Tiszalöki
Vízlépcső és hajózsilip
rekonstrukciója.

Friss hírek
A DK európai megoldást követel az egészségügy
világnapján!
Értékekről vetélkedtek a Megyeházán
Sok megpróbáltatás után mégis a célban!
Munkáról és megélhetésről Magyarországon
Egy friss kutatás szerint tovább romlott a magyar
szegények helyzete  A DK európai megoldást sürget
A kétharmad okozóival nem lehet leváltani a kétharmadot
Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első!
Rendőrkézen a sajószentpéteri emberölés gyanúsítottjai

HÍRDETÉS

A kiemelt projekt a Nemzeti
Vízstratégia részeként, a
Széchenyi 2020 program keretében 5,057 milliárd forint értékben,
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul
meg.
A projekt célja a Tiszalöki Vízlépcső átfogó rekonstrukciós munkáinak
végrehajtása, melynek révén biztosítható lesz a kiemelt jelentőségű
vízépítési létesítmény biztonságos, károkozásmentes és
üzemszerű működése és fenntartása annak érdekében, hogy a
műtárgy a vízszolgáltatásban, az árvízvédelemben, a
folyógazdálkodásban, a hajózás területén, a megújuló energia
hasznosításában
és a környezeti kockázatok kezelése terén elláthassa feladatát és
tovább tudja szolgálni Északkeletmagyarországot és a Tiszántúl
térségét.
A projekt, az előirányozott célok megvalósításával és így a műtárgy
kielégítő műszaki állapotban tartásával közvetett módon hozzájárul
az árvízi veszélyeztetettség csökkentéséhez, ezen keresztül a
klímaváltozás következtében gyakoribbá váló szélsőséges árvizek
emberi egészségre és életre, a vagyonra, a vizek minőségére, a
környezetre, a kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységre és
az infrastruktúrára gyakorolt káros hatásainak mérsékléséhez is.
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A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások tervezettek:
A projekt keretében a duzzasztómű gáttábláinak, acélszerkezeteinek,
gépészeti és elektromos berendezéseinek felújítására, a műtárgy
vasbeton szerkezeteinek átfogó vizsgálatára, javítására, a
hajózsilip és kapcsolódó létesítményeinek szerkezeti/gépészeti
felújítására, illetve a ferdepályás hajókiemelő berendezés (sólyatér)
fejlesztésére és a Vízlépcső közvetlen környezetét érintő
mederszakaszok kotrására kerül sor. A Vízlépcsőhöz csatlakozó
mederszakaszokon és a hajózsilipben az üzemszerű működés
következtében rendszeresen kialakuló feliszapolódások eltávolítására
úszókotró kerül beszerzésre.
A projekt várható befejezése: 2022.01.31.
A mai projektindító tájékoztatón Láng István, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgatója köszöntötte a meghívottakat, majd a
szakemberek bemutatták a projektet, tájékoztattak a beruházás
céljairól, a tervezési és kivitelezési munkákról.
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Tetszik az oldal

Az ismerőseid közül te
lehetsz az első, akinek ez
tetszik.
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