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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a rendkívüli időjárás (ami az elmúlt években 
gyakran előfordult) rendkívüli helyzetet teremt a megáradt patakok miatt Pásztó 
közigazgatási területén. Megnyugtató megoldást kell találni a lehulló csapadék 
felfogására (záportározó), összegyűjtésére és elvezetésére a víztározó felett és alatt 
egészen a befogadó Zagyváig.  
Célszerű lenne a vizet a vízgyűjtőterületen – Mátrakeresztes felett amely már Heves 
megye és kiemelt természetvédelmi terület –záportározóba felfogni és szabályozottan 
levezetni. 
Külterületen a ZAVIT-nak kell gondoskodni az általa kezelt patakmeder rendezéséről.   
Az ÉRV Zrt-nek kell megoldani a hasznosi víztározó biztonságos üzemelését és a 
szükséges mennyiségű víz szabályozott, biztonságos levezetését (zsilip, kotrás, stb).  
Az önkormányzat feladata a kezelésében lévő belterületi szakasz olyan állapotba 
hozatala, hogy az a szélsőséges időjárás esetén is biztonsággal tudja levezetni a 
víztározón átengedett vizet.  
Erre más megoldás nincs, mint utolsó lehetőségként pályázatot benyújtani a Kövicses 
patak kritikus szakaszainak kiépítésére.  
Az érintett szakasz térképmásolatát az előterjesztéshez csatoljuk.  
 
A képviselő-testület 116/2011. (IV.28.) számú határozatában döntött a 2878 hrsz-ú 
Kövicses patak területrendezéséről. Az ÉMOP-2011-3.2.1/D Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázat szerint 5 %-os önrészt kell biztosítani a 
Kövicses patak mederrendezéséhez. A mederrendezés az árvízveszélyes 2878 hrsz-ú 
Kövicses patak 288 m +~ 440 m hosszú szakaszát érinti. A támogatás összege 200 millió 
forint, a szükséges önerő mértéke ehhez az összeghez igazítva 10 millió forint. Az önerő 
biztosításához költségvetési rendelet módosítása szükséges, melyet a pályázat 
előkészítéséhez szükséges felhasználni. Pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, 
vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, területvásárlás, ingatlan 
értékbecslés, eljárási díjak, stb.     
A megvalósíthatósági tanulmány és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére 
ajánlatokat kértünk, melynek beadási határideje 2011. június 27.  
Ajánlatot kértünk:  Handó Attila  3100 Salgótarján, Berzsenyi út 21. 
   Márkus és társai Kft.  3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
   VÍZÁRAM-08 Kft. 3104 Salgótarján, Csehov u. 1. 
   NOMBER Kft. 3100 Salgótarján, Pécskő út 11. 
   Pannon Forrás Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 64.  
 
Az ajánlatok elbírálása után a bizottsági ülésen teszünk határozati javaslatot.   
 
Az ÉMOP pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik, a legközelebbi 
beadási határidő 2011. október 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a 2878 hrsz-ú 
Kövicses patak mederrendezése című pályázat előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak 
szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért és jóváhagyólag tudomásul veszi azt, hogy a 116/2011. (IV. 
28.). sz. határozat végrehajtására a Polgármesteri Hivatal /a lakosság és a létesítmények 
védelme érdekében/ az előterjesztésben felsorolt öt Nógrád Megyei, gyakorlott vízi 
létesítmény tervezőtől ajánlatot kért vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére, mely  alapfeltétele a pályázat benyújtásának. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a 

maximum 10 millió forint (5 %) önrész a megvalósítás időszakában rendelkezésre 
állásáról. 

 
3. A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges ……….. forint önrészt 

biztosítja a 2011. évi költségvetésben a belvízelvezetésre biztosított 1 millió Ft, a 
rendkívüli kiadásokra tervezett 1 millió Ft, valamint a városgazdálkodási előirányzatok 
terhére. Ennek biztosítását  a következő költségvetési rendelet módosításban szerepeltetni 
kell. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 

 
4. A képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtásához szükséges vízjogi létesítési 

engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a legkedvezőbb 
ajánlattevőt, a  …………………..-t, bízza meg ………………. Ft bruttó vállalási áron. 

 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a 

vízjogi létesítési engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a 
legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. A tervezési szerződésben 
szerepeltetni kell, hogy a szerződés teljesítés igazolására és a tervezési díj leszámlázására 
és kifizetésére a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően, a 
megvalósíthatósági tanulmány díjának leszámlázásának és kifizetésére a pályázat 
befogadása után kerülhet sor.  
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
6. A Képviselő-testület a kialakult helyzetre, valamint a témakörben utolsóként 

benyújtható EU pályázati lehetőségre a 2011. évi költségvetési rendeletnek azt  
a korlátozását, mely szerint csak 100 %-os támogatású pályázat nyújtható be,  
erre az esetre kezdeményezi a feloldását.  

 
Pásztó, 2011. június 22.   
 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


