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A Kornyezel és Energio Operotív Progro m (KEOP) kereiében kiírt ,,onkormőnyzoti őrvízvéde|mi {ei|esztések,,
e.|nevezésŰ {e|hívős kopcsőn dontott kétÍordu|Ós pőIyőzotőnok benyÚ|tőso me||ett Ongo Nogykozség
Onkormőnyzoti Képvise|óJestÜ |ete. A proieki o te|epÜ|és őrvízvéde|mi biztonsőgőnok megteremtéséi
szo|gő|io. Az elsó {ordu|Ó sikerének koszonhetóen o nogykozség hozoi és uniős visszo nem térítendó
tÓmogotőst nyer| o proiekt e|őkészítésére.

A te|epÜ|és őrvíz ő|tol |egveszélyeztetettebb része ócsonő|os' A korgőt, me|y o te|epÜ|ésrészt hivotott védeni, oz
idók ío|yomőn eIhosznő|Ódott, mogosítőst igényeIne.
Az e|hőríiős szÜkségességeo 2004. és 2006. évi őtvíz uiőn kopott hongsÚ|yi, omikor o komo|y védekezési
munkÓk e||enére is ie|enlős kőrok ke|etkeztek. Az onkormÓnyzot ozÓto szorgo|mozzo o gőtok megerősítését,oz
őrvízvéde|mi mrivek kiépítését.Az egyre mogosobb víző||ős vo|ős veszé|yeket rei| egy Úiobb ő rvíz be|őthotot|on
kÓrokot okozno o lokossÓgnok, kiodÓsoi erősen megterhe|nék oz onkormőnyzoti és oz ő||omi kó|tségveiést
egyorőnt. Je|en|eg oz ő rvízveszé|y |ehetősége komo|y tőrsodoImi és fei|esztési prob|émo o ie|epÜ|ésen. A
beruházős cé|io oz őrvízvédelemme| érintett Iokosok szőmőnok nove|ésg oz itt é|ók biztonsőgőnok jovíiőso,
oz értékvéde|eryoz őrvízi védekezéskoItségeinek csokkentésg voIomint oz egészségrg kornyezetrg gozdosőgi
tevékenységre gyo koro|i kockőzot csokkentése.
A meg|évó védm vek egy te|epÜ|és védelmétszo|gő|iők, ől|omi fóvédmŰ {ei|esztése nincs o te|epÜ|és
véde|méreteruezve, így csok onkormőnyzoti konstrukciÓbon volÓsíthotÓ meg o {ei|esztés és o későbbí
fennto rlás, drvíz estén o védekezés. A beruhÓzőst soiőt eróbó| nem tudio oz onkormőnyzot Íinonszírozni, ezért
benyrl|trcttők pő|yőzotukot o vizek kÓrtéte|ei el|eni véde|em e|hőrítÓsőhoz szÜkséges {ei|esztési Íe|odotok
meglolÓsítÓsÚ nok tÓmogoiőső ro '
A iovosolt fei|esztés: o Vodősz potok (o Hernőd iobb o|do|i me||ékvize) bo|-porti to|tésének tehermentesítése o
potok Íe|epÜ|és me||etii szokoszőnok zsi|ipekke| vo|Ó kiszokoszo|ősávo |. A Hernődon kio|oku|ő őrvíz o|oti o
Vodősz potok oz Öcsonő|ostÓ| észokke|etre, o kortohés mel|ett építendó Ú j medren őt{o|yik o Hernődbo. Árvíz
mentes időszokbon
Vodősz potok é|óvízÍo|yős ie||egét, vízsziniiét zsiIipek szobő|yozősővoI
vízkormőnyzÓsso| |ehei biztosíto niAz Ocso nÓ |os te|epÜ|ésen tervezett őrvízvéde|mi to|tés hosszo: ]83B méter: A
terÜ|eti|eg i||etékes Eszok.mogyororszőgi Kornyezetvédelmi és VízÜgyí|gozgolősőg
megvo|ősíiősl
szÜkségesnek to riio, szokmoiIog tőmogoiio o kezdeményezési'
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A proiekt bruttÓ osszko|isége: 462158 32o Fi, me|yhez oz igénye|t tőmogotős: 100%.
Az e|őkészíiéskÖ|tsége: 25 744 000 Ft, me|yhez B5%.os tőmogotÓsi igénye|t oz onkormÓnyzot, ozoz 21 882
400 {orintcrt, ofennmorodÓ3 BÓl Ó00{oriniot pedig soiőterőbó| fino nszírozzo ' A {enntortőst hosszrj tővon is
tudio vÓ||oInio te|epÜ |és.
2009 és 20l0 oz e|őkészítésiszokosz munkőit o|e|i fel o proiekt megvolősíiősőhoz szÜkséges engedé|yezési
tenrek e|készítése,e|őzetes terÜ|et e|ókészítő munkők e|végzése, o megvo |ÓsíÍhotÓsőgi tonulmőny e|készíiésg
kozbeszezési e||Órősok |efo|potőso. A proiekt rész|etes kido|gozÓsői kovetóen |ehet moid pő|yőzni o proiekt
mÓsodik fordu|Ó|őro, o iei|esztés megvo lÓsítősÓ ro. A proiekt e|végzésérevonotkoző pÓ|yőzot tervezett
beny itÓsi ideie: 20l0 Óprilis. A proiekttervezett kezdete: 20l0. szeptember,zórőso 20ll. december:
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A proiekt oz EurÓpoi UniÓ tÓmogotÓsÓvo|,
o KohéziÓs Alop tÓrsfinonszírozÓsÓvo
l

vo!Ósul meg.
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