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Befejeződött a belterületi vízrendezés III. üteme Mórágyon. A projekthez a település 63.629.657 Ft.
európai uniós támogatást nyert a Dél-Dunántúli Operatív Programban. A beruházás során megvalósult a
Petőfi és Kossuth utcai árkok egyes szakaszainak burkolása, rendezése, a műtárgyak felújítása, építése,
mely által védetté váltak az önkormányzati és magántulajdonban lévő értékek, valamint a természeti
környezet is megóvásra került. A hosszú távú üzemeltetés során nagyobb esőzések idején is megoldottá
vált a vízelvezetés.
Mórágy egyetlen környezeti problémája a nagyobb esővizek lezúdulása, a település emiatt egy
kormányrendelet alapján is erősen veszélyeztetettnek minősül. A felső szakaszokra jellemző rendezetlen
vízelvezetés a település számára jelentős gazdasági, környezeti, kulturális károkat okozott. A Geresdi-dombság
völgyében fekvő települést több alkalommal érte hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék. A 2005.
augusztus 22-én hirtelen lezúduló csapadék miatt az utakban és a vízelvezető rendszerben is károk keletkeztek.
A helyreállítás költsége közel 24,5 millió forint volt.
Mórágy Község Önkormányzata eddig elsősorban a vízfolyások befogadóját rendezte, majd onnan
elindulva most a befogadókba vezetett árkok rendezése valósult meg.
A projekt eredményeként 736 m vízelvezető árok került rendezésre, így mintegy 36 ha terület mentesült a
csapadékvíz károktól. A projekt keretében az ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma 264 fő
(Petőfi utca, Kossuth utca, Alkotmány utca, Szabadság utca). A beruházás keretében megvédett közterületek,
közutak, önkormányzati- és magáningatlanok értéke összesen 787.731.975 Ft.
A rendezés során fontos szempont volt, hogy a vízfolyások környezeti állapotába csak a legszükségesebb
helyen avatkozzanak be, és ezek a beavatkozások minél közelebb álljanak a természethez. A Kossuth utcai
árokban 40 fm hosszúságban rőzsefonásos mederbiztosítás került kialakításra és ahol lehetséges volt, a burkolás
helyett kőszórás került elhelyezésre. A Petőfi utcai árokban a növényzóna helyreállítása füvesítéssel valósult
meg.
A fejlesztést követően nagyobb esőzések idején is biztonságban érezheti magát Mórágy lakossága. A
vízmeder rendezésével az ingatlanok, épületek, építmények, a lakossági és közösségi értékek védetté váltak.
Élhetőbb, tisztább települési környezet alakult ki. A védett természeti és épített környezet által a kulturális értékek
károsodása is megállíthatóvá vált.
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