
Víziközmű hálózatok átalakítása,
hatékonyságnövelő fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022 márciusában támogatási kérelmet 
nyújtott be a Miniszterelnökség által meghirdetetett KEHOP-2.1.11 – 
Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése 
című pályázati felhívásra. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 kódszámú, 
Víziközmű-hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett tárgyú 
pályázatot az Irányító Hatóság 2022. augusztus 4-én pozitív elbírálásban 
részesítette. A projekt keretében több mint 3 milliárd forint értékű felújítás valósul 
meg a városi közműrendszeren.

2023-ban először az Acsády Ignác utcában vonulnak fel a munkagépek, folytatva 
a 2022 novemberében megkezdett munkálatokat. Az érintett területen január 
23-tól kezdődően alapvetően a vízhálózat újul meg és tavasszal épül a felújítással 
érintett szennyvízhálózat. 

I. ütem:
Az I. ütemben az Acsády Ignác utca egyirányú szakaszának déli részén történik 
a vízvezeték fektetés. A munkálatok az útburkolatot közvetlenül nem érintik, az 
úttesten azonban időnként számítani lehet az építéshez szükséges 
munkagépekre. A felújítás miatt a járda egy részét elkerítik, a gyalogos 
közlekedés az északi járdán, illetve a zöldfelületben lesz biztosított. Az útszakasz 
déli oldalán a parkolás tiltottá válik. 
A korlátozás várható időtartama: 2023. január 23. – 2023. január 30.

II. ütem:
A II. ütemben az Acsády Ignác utca egyirányú szakaszának nyugati és északi 
részén történik a vízvezeték fektetés. Ezen munkálatok a pályaszerkezet 
felületében történnek, nagy mélységben, ezért ezen szakasz teljes 
szélességében lezárásra kerül. A Stadion utcával szemben, nyugatról az utca 
egyirányúsítása megszűnik, azonban zsákutcává válik.
Alapvetően a gyalogos közlekedést nem érintik a tervezett lezárások, de 
pontszerű lekerítések történnek, az érintett szakaszokon a gyalogosok részére 
biztonságos közlekedő sávokat alakítanak ki a járdán és a zöldfelületeken.
Lezárás várható időtartama: 2023. január 30. – 2023. február 24.

A kivitelezéssel érintett útszakaszokon 30 km/órás sebességkorlátozást és 
parkolási tilalmat vezetnek be. A korlátozások előreláthatólag 2023. január 
végétől február végéig lesznek érvényben.



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kivitelezés a 
lehető legkisebb mértékben befolyásolja az itt élők és az érintett területet 
használók mindennapjait, a beruházás során a lakosság megértését és türelmét 
kéri.
Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési 
munkálatok idején körültekintően, fokozott 
türelemmel közlekedjenek és figyeljék a 
jelzőtáblákat!

Kohéziós Alap

Ha szeretne bővebb tájékoztatást kapni
az előrehaladásról, tájékozódjon a
pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014/ 
weboldalon.

Maradjunk kapcsolatban!

Az fent megnevezett időszakban zajlanak a Miroslav Krleza Horvát Óvoda és 
Bölcsőde szennyvízcsatlakozásának rekonstrukciós munkálatai is. A kivitelezés 
itt a zöldterületben zajlik.
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