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Forrás: Isaszeg Önkormányzati tájékoztató ( X. évfolyam, 6. szám, 2011. június)

  

Képek a "Galériá"-ban.

  

A Szent György-vízfolyást tisztították…

  

Az utóbbi években az egyre csapadékosabbá és szélsôségesebbé váló idôjárási körülmények
rámutattak arra, hogy mennyire fontos a patakok, csapadékelvezetô rendszerek karbantartása.

  

A Rákos-patak gondozása a Gödöllô–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat feladata.

  

A vízgazdálkodási társulat helyzetérôl, feladatairól érdeklôdtünk Óvári László igazgató úrtól.

  

– A társulatokról szóló törvény alapján idén a gazdálkodók már nem fizetnek társulati
hozzájárulást, amit ígéret szerint magára vállal a kormány. A 2009. évi bázis alapján ez az
összeg 60 millió forint, erre már benyújtottuk pályázati igényünket, de visszajelzések szerint
csak a felét, várhatóan 28 milliót kapunk. Természetesen tudomásul vesszük, hogy a
költségvetés nehéz helyzetben van, ezért szükségünk van minden fillérre, amit az
önkormányzatok támogatásként adnak.

  

A törvény szerint a szakmai felügyelet az idei évtôl átkerül a Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatósághoz. Fontos változás, hogy az idén a vízgazdálkodási társulatok elôször
pályázhatnak az országos közmunkaprogramban, amely országosan mintegy 3500 fôt
foglalkoztat. Ennek jelentôsége

  

abban van, hogy a vízfolyások megtisztítását, cserjeirtást, nádkaszálást – amelyre nem volt kézi
munkaerô – a programnak köszönhetôen idén el tudtuk kezdeni. A társulat tíz embert
foglalkoztat a januártól december 31-ig tartó programban, és július 1-tôl még három embert fel
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tudunk venni.

  

 

         
  

Személyenként 118 ezer forintot kapunk, amit 10% önerôvel a társulatoknak kellene
kiegészíteniük, ám mivel ôk is nehéz anyagi helyzetben vannak, ezt is átvállalja a kormány.

  

Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az irányítást, az emberek szállításának költségeit nekünk
kell elôteremteni. A közmunkaprogram keretében dolgozó emberek a társulat kezelésében, de
az önkormányzat tulajdonában lévô területeken végzik ezt a munkát. Május elsô hetében
városunkban is találkozhattunk a vízgazdálkodási társulat dolgozóival. A munkások a Szent
György-vízfolyás tisztítását végezték, ezzel is segítve a csapadékvíz- elvezetô rendszerek
biztonságosabbá tételét.

  

A belterületi erek, vízfolyások tisztítása, karbantartása az ingatlantulajdonosok kötelessége. A
közterületeken ezt a munkát Isaszegen a Városüzemeltetési osztály dolgozóivégzik. 

  

2011. május 5-én tartotta éves küldöttgyûlését a gödi székhelyû társulat, amely 37
önkormányzat területén mûködik. Ebbôl három Nógrád megyei település, a többi Észak-Pest
megyei területen van. Szobtól Pécelig, Isaszeg, Gödöllô területét, illetve a Dunakanyar bal
partját végig lefedi.

  

A küldöttgyûlésen beszámoltak a 2010. évben végzett munkáról, a költségvetés teljesítésérôl,
valamint jelentés történt az elmúlt évi gazdálkodásról. A küldöttgyûlés elfogadta a 2011. évi
közfeladatokról és költségvetésrôl szóló elôterjesztést. Az elfogadott közfeladatok

  

közfeladatok között a Rákos-patak isaszegi szakasza is szerepel. A patak vasúti híd és gödöllôi
szennyvíztisztító közötti szakaszának rendezésérôl vízügyi engedélyes terv készül.
Folyamatban van a környezeti hatástanulmány készítése és a geodéziai felmérés. Ezt követôen
készül majd el a terv, amit engedélyezésre nyújt be a társulat a szakhatóságokhoz
jóváhagyásra.
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Pénzes János alpolgármester
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