
 
 
 
 
 
 
 
 
    
SAJTÓKÖZLEMÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNY    
2011. 2011. 2011. 2011. december 8. december 8. december 8. december 8.         
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKKKörnyezet és EEEEnergia OOOOperatív PPPProgram keretein belül 
meghirdetett „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztés” című pályázati kiírás alapvető célkitűzése, 
hogy azokon a településeken, vagy településrészeken, ahol nincs kiépített árvízvédelemi vonal, vagy 
nem kellő (előírt) biztonságú a védelmük, az önkormányzati kezelésű művek legsürgősebb 
árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a védvonalak kiépüljenek az előírt biztonságot 
nyújtó mértékben.  
 Mindezen célok figyelembe vételével nyújtotta be pályázatát Mérk Nagyközség Önkormányzata. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A „Mérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex 
fejlesztése” című, KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0003 azonosító számú projekt 100 százalékos támogatási 
intenzitás mellett 590 016 653 forint Európai Uniós támogatást nyert el.   
 A beruházás helyszíne a Kraszna folyó bal partján, Mérk nagyközség területén összesen 19,54 
km2 kiterjedésű nyílt ártéri terület, mely a folyótól a belterület határáig teljesen síknak mondható, és 
a belterület határától kezdődően enyhén emelkedik a falu központjának közelében húzódó észak-dél 
irányítottságú természetes magaspartig. A településen egy 1970-ben épült (Vadaskerti körgát) 
körtöltéstől eltekintve, elsőrendű árvízvédelmi töltés nincs és ez a meglévő sem felel meg a törvényi 
előírásoknak. Magassági, keresztmetszeti hiányosságok vannak, a körgát koronaszélessége és 
rézsűinek paraméterei szintén elmaradnak a kívánatostól. Mindezek miatt árvíz kialakulásakor a 
település belterülete mentén mintegy 1600 m hosszon jelentős elöntést okoznak az árvizek, és 
bizonyos mértékig a belterületi telkeket illetve az épületeket is veszélyeztetik. 
 A fejlesztés kapcsán a projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:  

 
• Meglévő helyi védvonal (körtöltés) fejlesztése, megerősítése, töltéserősítéssel a jogszabályok 

által előírt, engedélyezett méretre. 
• Új töltésszakasz kiépítése a jogszabályok által előírt méretre.  
• Ideiglenes betétpallós elzárás építése a 49138. számú közút 0+540 km szelvényében.  
• Összetett árvízvédelmi rendszer (töltés +mobil gát), a Károlyi- folyás mentén a parti sáv 

felhasználásával (depónia) a Károlyi folyás szelvényei között. 
• Mobil gát építése szükség esetén a Károlyi folyás 1+724 szelvényétől a 2+314 szelvényben 

lévő magasparti bekötésig. 
• A belvízvédelmi rendszer műveinek további zavartalan működtetése miatt kettős elzárást 

biztosító műtárgyak létesítése, üzemeltetése a Kőris-laposi csatornára és a 49138. számú 
közút melletti útárokra, ami egyben a község belterületéről is vezeti a csapadékvizet a 
Károlyi folyásba. Szivattyú állások kiépítése. 

• Az árvízvédelmi töltés karbantartását biztosító kaszálógép beszerzése. 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 




