ArvÍzvédelni feilesztések
ocsonúloson
ongo Nogyközség Önkormónyzolo o Környezet és Energio Operotív Progrom KEoP-2't.2.
Onkormónyzoti órvízvédelmi ÍeIlesztések konstrukció lehetőségétkihosznó|vo o vizek
kórréte|ei el|eni véde|em, o kórok mege|őzése és e|hórítóso érdekében szÜkséges
Íei|esztésiÍelodotok megvolósítósóro előkészítésitómogotósbon részesÜ|t.
KE)P-72.].2-2008-0014 ozonosító szomÚ, Ongo . ócsono|os órvízvéde|mi {ej|esztése címŰ proiekt cé|io
Őcsonó|os kÜ|terÜ|eti Iokoti he|y órvízvédeImi he|yzetének megoIdóso, o le|epÜ|ésrász védeImének bizlosítóso.
A fe j|esztés o|opvető cé|jo, hogy ocsonó|os be|1erÜ|etél jogszobó|ybon megholórozott mérelekkel és mogossógi
A,

biztonsóggoI kiépílettó rvízvédeImi

m Ű véd je'

A

{ej|esz.tés mogóbon fog|oljo o meg|évő töhés 989 méteres szokoszónok rekonstru kcióiót, o tohés
ó||ékonysógónok erősítésénÍÚ| onnok Íeilesztósét, tovóbbó o rekonslru kcióvo | érinleÍiie|en|egi löhésszokosz
össze{Üggő Ío|ylotósoként, bővítésekénto jogszobólyi e|óírósoknok megfe|e|ó bizÍonsógÚ véde|met nyÚiló
tovóbbi 930 méter órvízvédelmi védvonol építésélis. A {ei|eszlés részekénto le|epÜlés Vodósz polok Íe|ő|i

megfe|e|ő véde|mének biztosítóso érdekébenmegépÜ| l23l méter óroposzÍó csotorno, me|y csoiorno o
Vodósz ootok vizát o Hernód fo|vóbo vezeti.

A kétfordu|ós eIiórósrendben megvo|ósu|ó pro jekl homoroson végeiéró e|ókészítő szokoszóbon kidoIgozósro
kerÜ|1 o proiekt rész|etes megvo |ósítholósógi tonuImónyo, me|yet o közremŰködő
szervezet tovóbbtervezésre
oIkoImosnok to|ó|t. E|készÜ|t oz engedé|yezési tervdokumenlóció és o mósodik Íordulóbon megvo|ósu|ó
kivile|ezés meg kezdésénekkiind u |ópontiói ie|enló közbeszerzési doku meniócló. Az ó rvízvédeIm i m Űve| érinte11
ingot|onok, ingot|onrészek {orgoImi értékélegy fÜggei|en értékbecs|ésiszokéÍó hotóroz1o meg, mely o
projektte| érintetl ingotlonok {e|etti tu|oidoniog megszerzésének, oz e|őszertődések megkötésének o|opióuI
szolgi l.
Az e|só {ordulóbon o megvo|ósílósi, kivile|ezési munkók e|őkészítéséhezoz önkormónyzoÍ csoknem 22 mi||iő
forinl hozoi és európoi uniós tómogolósbon részesÜ|l' A sikeres mósodik fordu|ós pó|yózot eredményekénl o
1öbb mint Bó0 mi||ió Íorlntbó| megvo|ósu|ó beruhózós vórhoióon o jövó évben kezdődik e| és e|őre|ótholó|og
2a12-re e| iskészÜ| mo jd. A proiekl megvolósítósi szokoszóbon lOO%-os tó mogolósl é|vez o projekt.
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A proiekt oz Európoi Unió tómogotósóvo|,
o Kohéziós A|op tórsfinonszírozósóvo
I

vo|ósuI meg.
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