
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER ÁT-

ALAKÍTÁSA MIATTI ÚTLEZÁRÁSOK 
 

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz-

társulás szennyvíztelep technológiai korszerűsítése kere-

tében hálózat-rekonstrukciós munkák kezdődnek Taksony településen 3 ütemben.  

 

I. ÜTEMBEN a Fő úton az Andrássy és Szent Mihály utcák közötti szakaszon egy új, 81 fm hosszú 

gerincvezeték létesül. A kivitelezés fél pályás útlezárással jár az alábbi időtartamban: 

2018-10-13-tól 2018-10-25 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kovács József tel.: +36 30 523-5156 

 

A forgalmat a fenti időszakban a Fő érintett szakaszán jelzőlámpák irányítják, illetve új forgalmi 

rend is életbe lép a Szent István téren, a Spar körül. 

http://www.taksony.hu/2018/10/10/szennyvizelvezeto-rendszer-atalakitasa-miatti-utlezarasok/  

 

 

II. ÜTEMBEN az Andrássy utcai vákuumcsatorna felső részén a szennyvízelvezetési irány megfordításá-

ra, illetve a felső rész leválasztására kerül sor a jelenleg rendkívül túlterhelt rendszerről, majd ennek önálló 

bevezetése történik a vákuum gépházba.  

 

Várható kivitelezés, és forgalomkorlátozás időszaka:  

2018-10-26-tól 2019-03-02 

Érintett utcák: Rákóczi, Wesselényi, Szent Anna, Andrássy utca 

 Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kovács József,  tel.: +36 30 523-5156 

 

Az aszfaltbontás szakaszos sávlezárással jár az Andrássy – Szt. Anna – Wesselényi utcákban. Teljes útzár és 

forgalomelterelés a Rákóczi utcában a vízmű épülete és a gyermekorvosi rendelő között várható október 26. 

és november 4. között. 

 

III. ÜTEMBEN az Állomás, Nyírfa, Hársfa, Hársfa Köz, Árpád, Diófa és Akácfa utcákban a meglévő 

vákuumos rendszert építik át nyomott rendszerré, azaz 21 db akna átépítésére kerül sor. A Szent Imre út – 

Kölcsey utca sarkán egy szennyvízátemelő készül, melyhez a Kölcsey utcán egy 61 fm-es új gerincvezeték 

is létesül (Akácfa utcától a kerékpárútig). Ennek fektetésekor útszűkület várható.  

 

Várható kivitelezés, és forgalomkorlátozás időszaka:  

2018-10-24-től 2019-01-31 
Érintett utcák: Kölcsey, Állomás, Nyírfa, Hársfa, Hársfa Köz, Árpád, Diófa és Akácfa 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kovács József, tel.: +36 30 523-5156 

 

Figyelem! Az új átemelő üzembe helyezéséig a szennyvíz eltávolítását szippantós autók végzik. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendszer átépítésének ideje alatt a szennyvíz-elvezetés szolgáltatás aka-

dályozott lehet.  

 

A munkálatok generál kivitelezője Mészáros és Mészáros Kft. felelős műszaki vezetője Mályinkó József,  

munkálatokért felelős személy Illés János +36-30-353-2842 

A vízjogi létesítési engedélye FKI-KHO: 942-17/2015.  

 

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük! Önöknek, Önökért építjük! 

http://www.taksony.hu/2018/10/10/szennyvizelvezeto-rendszer-atalakitasa-miatti-utlezarasok/

