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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÁSZTÓ-HASZNOS VÁROSRÉSZ BELTERÜLETÉN UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSUL A KÖVICSES PATAK MEDERRENDEZÉSE.

2012. május 29.

Pásztó Város Önkormányzata megkezdte a „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” című,
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 azonosító számú 100 % támogatottságú pályázata megvalósítását.

A 2010. május 15‐16‐i intenzív esőzések miatt megduzzadt Kövicses patak Pásztó‐Hasznos városrészen
nagy károkat okozott. Az önkormányzat a helyreállításra ‐ amely részben biztosította a nagy vizek
elvezetését ‐ vis maior támogatást kapott. A további mederrendezési munkák elvégzésére az
önkormányzatnak lehetősége adódott a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
pályázati kiírás keretében 100 % támogatási igény benyújtására. A mederrendezés célja a Kövicses patak
Dobó út 19‐38. házszámú ingatlanok közötti 439 m hosszú szakaszának rendezése, kialakítása a
mederszabályozásnál, a meder alján és a híd utáni jobb partszakaszon 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 elkészítette és 2011. március végén benyújtotta. A hiánypótlás teljesítése után
a pályázatot 13 875 075 Ft költségcsökkentéssel 86 089 925 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Az
értesítés után szerződést kötöttünk a kiviteli tervek elkészítésére és a beruházás lebonyolítására. A
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és a patakhoz szükséges
ingatlanrészek adásvétellel megszerzése után a támogatási szerződést 2011. december 23‐án aláírták.
A mederrendezés tartalmazza az önkormányzat 2010‐ben a Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal
helyreállítása a Belügyminisztériumhoz benyújtott, támogatott pályázatban szereplő mederszakaszt is, ezért
e támogatásról lemondtunk. A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelezővel május 9‐én megkötött építési
szerződéssel és a munkaterület átadással megkezdődött a pályázat megvalósítása.
A 27 %‐ra változott ÁFA többletköltségének igényléséről döntött a Képviselő‐testület támogatási
szerződésmódosítási kérelemmel. Ezzel a változatlan nettó pályázati összeg tervezett bruttó elszámolható
költsége 87 338 571 Ft.

Pásztó Városi Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a www. paszto.hu oldalon.
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