
    
    
    
    

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
    
Mérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztéseMérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztéseMérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztéseMérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztése 

 

2012. október 10. 
 
Mérk Nagyközség Önkormányzata - 100 százalékos támogatási intenzitás mellett -590.016.653 
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív 
Program „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” című pályázata keretében a „Mérk 
Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztése“ című projekt megvalósítására. 
A pályázat célja, hogy azokon a településeken, ahol nincs, vagy nem megfelelő az árvízvédelmi 
vonal, ott az árvízvédelmi fejlesztések megvalósuljanak, a védvonalak kiépüljenek. 
 
A vártnál sokkal jobb ütemben haladnak a körgát építés kivitelezési munkálatai. A száraz, 
csapadékmentes nyár a mezőgazdaságra nem, de a körgát építés előrehaladására 
kedvezően hatott, így a régészeti feltárás idején elszenvedett csúszást hamar behozta a 
kivitelező.  
A gát építése során közel 67.000 m3 föld kitermelése történt meg az anyagnyerő 
helyekről, körülbelül 7 ha területen. A kitermelt földet az új töltésszakasz kiépítésére, 
valamint a meglévő körtöltés fejlesztésére használták fel.  
A teljes védelmi rendszer a Kraszna folyó bal partján, Mérk nagyközség területén 
összesen 19,54 km2 kiterjedésű nyílt ártéri területen kerül megépítésre 1912 fm hosszon 
(melyből 1641 a földmű és 271 fm a mobilgát). A belvízvédelmi rendszer műveinek további 
zavartalan működtetése miatt kettős elzárást biztosító műtárgyak létesítése történt, ami 
egyben a község belterületéről a csapadékvizet is elvezeti. A magasabban fekvő területek 
védelmére fémből készült mobil gát vásárlása történik. 
A kivitelezési munkálatok várhatóan 2012. október végére fejeződnek be. Az árvízvédelmi 
töltést a kiépítése után üzemeltetni kell, melyhez elengedhetetlen a megfelelő 
karbantartás.  
Ennek biztosítása érdekében a jövő év elején beszerzésre kerül egy kaszálógép, mely 
szintén az elnyert pályázati összegből kerül megvásárlásra.  
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. 
 
Projekt alapadatai: 
Pályázati azonosító szám: KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0003 
Kedvezményezett: Mérk Nagyközség Önkormányzata 
Projekt címe: Mérk Nagyközség Önkormányzati körtöltés komplex fejlesztése 
Elnyert támogatás: 590.016.653 Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
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