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Mórágy Község Önkormányzata támogatást nyert a Dél-Dunántúli Operatív Program keretein
belül a bel- és külterületi vízrendezés II. ütemének megvalósítására. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Mórágyon évtizedek óta jelentős problémát jelent a vízelvezető rendszer nem megfelelő
működése, a hatékony vízelvezetés hiánya. Átlagos, illetve rendkívüli esőzések alkalmával a
környező dombokról a településre zúduló csapadék elönti a települést, az árkok és a Mórágy
patak megduzzadnak, kiöntenek, amely lakóházak, pincék és egyéb építmények, hidak, utak,
járdák szerkezetét veszélyeztetik, teszik használhatatlanná, veszélyessé. Az utóbbi öt évben
kettő nagyobb esőzés alkalmával az Önkormányzat a vis maior alapból is kapott támogatást a
károk helyrehozatalára, az érintett köztulajdon használhatóvá tételére.
Az Önkormányzat saját erőből már korábban megkezdte a vízelvezetés megoldását, azonban a
forráshiány miatt azt csak részlegesen tudták megvalósítani.
Jelen projekt keretében a vízrendezés II. üteme valósul meg, melynek keretében kerül sor a
település csapadékvíz elvezetésére a Kossuth, Szabadság és Petőfi utcákon valamint a már
meglevő, de nem működő záportározó felújítására.
A projekt tervezett összköltsége 92.829.883 Ft, melyre az Önkormányzat 79.991.510 Ft
támogatást nyert el. A kivitelezés a 2010.08.02. napján kezdődött meg és 2011.05.19. napján
fejeződött be.
A kivitelezést a Közúti Építő és Szolgáltató Kft., a közbeszerzési eljárások lefolytatását és a
műszaki ellenőri teendőket a Sebiber Kft., a projektmenedzsmentet és a tájékoztatási
feladatokat a Kapos Innovációs Nonprofit Kft., a könyvvizsgálatot Príger József látta el.
Az előkészítési szakaszban a terveket a Gemencforrás Kft. készítette.
A projekt eredményeként csökken a helyi vízkár veszélyeztetettség és ennek következtében
további környezeti káresemények is megelőzhetőek. A megfelelő vízelvezetés következtében
a lakóházak és a közutak védelme megoldottá válik. Gazdasági szempontból a projekt
megvalósításával a település mentesül a helyreállítási költségektől és így nagyobb összeget
tud fordítani a település életében fontos szerepet játszó egyéb közfeladatokra. A korszerű
vízelvezetéssel ellátott településen az ingatlanok értéke is megnő, ezzel szintén pozitív
hatással bír a település gazdasági potenciáljára.

