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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sulyok Béla Pásztó Dobó út 28. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Pásztó Város 
polgármesteréhez, hogy az ingatlana melletti csapadékvíz elvezető árkot a hídhoz jóval 
közelebbi területen csatlakoztassa a befogadóba.  
A helyszín megtekintése után a tulajdonos kérésével egyetértettünk, mert a meglévő árok a 
helyreállítás után nem tudja majd az eredeti funkcióját betölteni. A helyreállítással az árok a 
meder aljához csatlakozna. Esőzések idején a megnövekedett vízhozamú Kövicses patak az 
árkot feltölti (visszaduzzasztást okoz), ezért a csapadékvíz nem lesz képes, a befogadóba 
eljutni. Szélsőséges esetben fennállhat annak a veszélye, hogy az árokban feltorlódó víztömeg 
a Dobó úton folyna, illetve állna meg. 
Az árok kialakítására ajánlatokat kértünk. 
 
A megadott határidőre a felkért két ajánlattevő mindegyike adott ajánlatot.  

1. Pusztai Gábor (3060 Pásztó Kishegy sétány 2.) 300. 000.-Ft+ÁFA= 375. 000.- Ft 
2. Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (Pásztó 3060 Kossuth út 116.) 

345. 000.-Ft+ÁFA= 431. 750.- Ft 
 
Javasoljuk az árok kialakítását Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval megvalósítani. 
Javasoljuk az árok kialakítását a 2010. évi május 15-16. intenzív esőzések miatt az ÉRV Zrt-
től igényelt kártalanítási összegből finanszírozni. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Hasznos, 
Dobó út 28. szám mellett lévő árok kialakítására vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint 
határoz: 
 
A Képviselő-testület egyetért, hogy a Dobó úti híd felvízi oldalán (20 fm hosszan) árok 
kerüljön kialakításra.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kivitelezési munkák 
feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval 
kösse meg a vállalkozási szerződést 375. 000.- Ft bruttó vállalási áron.  
A Képviselő-testület az árok kialakítását a 2010 évi május 15-16. intenzív esőzések miatt az 
ÉRV Zrt-től igényelt kártalanítási összegből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pásztó, 2011. október 11. 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


