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SAJTÓKÖZLEMÉNY
HATÁRIDŐ ELŐTT BEFEJEZŐDÖTT PÁSZTÓ-HASZNOS VÁROSRÉSZ BELTERÜLETÉN
A KÖVICSES PATAK MEDERRENDEZÉSE.

2012. október 1.
Pásztó Városi Önkormányzat szeptember 30-án befejezte a „Kövicses patak hasznosi
mederrendezése” című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú 100 % támogatottságú pályázata
megvalósítását.

A projekt a Kövicses patak Dobó út 19‐38. sz. ingatlanok közötti 439 m hosszú szakaszának rendezése, az első
ingatlannál, a meder alján és a híd utáni jobboldali parton természetesen maradó, míg a többi részen vasbeton
gerendákkal erősített, burkolt rézsűjű mederrel.
A megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészültével a pályázatot
az önkormányzat 2011. március végén nyújtotta be, melyet 100% 86 089 925 Ft elszámolható költséggel
támogattak a támogatási szerződés decemberi aláírásával. A 2% ÁFA emelés miatt a támogatás összegét
87 338 571 Ft‐ra növelték.
A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező május 9‐én aláírt építési szerződéssel azonnal megkezdte a kivitelezést és
a kedvező, ám rendkívüli melegrekordokat döntögető nyár alatt ‐ egy hónappal a szeptember 30. átadási határidő
előtt ‐ átadta a létesítményt.
A sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt szeptember 14‐én tartották, amelyen a pályázat
készítése, finanszírozása, megvalósítása, elszámolása és a kivitelezés bemutatása mellet a megyei pályázati
helyzetről és a hasznosi víztározó biztonságosabbá tételéről hallhattak tájékoztatást a résztvevők.
A létesítési tervnek megfelelően elkészült vízi létesítmény üzemeltetési engedélyét megkérték, ezzel határidő
előtt szeptember végén befejezték a pályázat megvalósítását.
A megvalósításban előnyt jelentett a pályázat finanszírozásában bekövetkezett változás, így a szállítói
finanszírozás (a támogató 30 nap határidővel utal közvetlenül a kivitelezőnek, alvállalkozónak) a 25% előleggel, az
építtető által fizetendő ÁFA‐ra biztosított előleg és az elszámolások átfutási idejének jelentős csökkentése. Ehhez
társult a polgármesteri hivatal főmérnökségén a gyakorlott menedzsment előrelátó és szakszerű tevékenysége,
melynek eredményeként zárhatták előbb a projekt megvalósítását.
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