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"Pályázati forrásból újítják fel a vízelvezető patakok medrét"- a térségi víztársulattal
együttműködik Kosd és Sződ is. 
Interjú Óvári László igazgatóval

  

(forrás: Dunakanyar Régió, 2011. április 28. 

  

Képek a "Galériában".)

  

77 millió forint pályázati forrást nyert el a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat
az Új Magyarország fejlesztési operatív program keretében. Ezt két vízfolyáson szeretnék
felhasználni: az egyik a Kosdi patak, amely Kosd, a másik a Tece patak, amely Sződ bel-
és külterületét érinti. A két vízfolyás hossza közel 10 kilométer. A két önkormányzat 5-5
millió forinttal támogatja projekt megvalósítását. A projekt befejező dátuma 2012 vége. A
társulat 37 önkormányzat területén működik, ebből három Nógrád megyei település, a
többi Észak-Pest megyei területen van, Szobtól Pécelig, Isaszeg, Gödöllő területét, illetve
a Dunakanyar bal partját végig lefedi. 

  

A projektről és a vízgazdálkodási társulat helyzetéről Óvári László ügyvezető igazgató
nyilatkozott lapunknak. A kosdi munkálatokról 
László Zoltán
polgármestert kérdeztük.

  

- Helyzetünkben lényeges változást jelent, hogy 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, ám a mai napig még egy
forintot sem láttunk. Ezért szükségünk van minden fillérre, amit az önkormányzatok
támogatásként adnak – vázolta a helyzetet Óvári László.

  

További változás, hogy a törvény szerint a szakmai felügyelet az idei évtől átkerül a
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Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatósághoz. Fontos változás, hogy az idén a
vízgazdálkodási társulatok először pályázhatnak az országos közmunka programban, amely
országosan mintegy 3500 főt foglalkoztat.

  

- Ennek jelentősége abban van, hogy a vízfolyások megtisztítását, cserjeirtást, nádkaszálást,
amelyre nem volt kézi munkaerő, a programnak köszönhetően idén el tudtuk kezdeni – folytatta
Óvári László ügyvezető igazgató. - Társulatunk 10 embert foglalkoztat januártól, a december
31-ig tartó programba július 1-től még három embert fel tudunk venni. Személyenként 118 ezer
forintot kapunk, amit 10 százalék önerővel a társulatoknak kellene kiegészíteni, ám mivel ők is
nehéz anyagi helyzetben vannak, ezt is átvállalja a kormány. Ehhez azonban hozzá kell tenni,
hogy az irányítás, az emberek szállítása költségeit nekünk kell előteremteni. Egy ember
150-160 ezer forint költséget jelent, ezért szükséges az önkormányzatok támogatása. Ezek az
emberek a társulat kezelésében, ám önkormányzati tulajdonban lévő területeken végzik ezt a
munkát.

  

 

  A társulat a múlt évben kísérletképpen Szob, Vácduka, Csomád és Göd térségében
önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági földutak karbantartását is végezte. Az
ügyvezető igazgató szerint, ezt országos program keretében kellene folytatni, mivel hihetetlenül
elhanyagoltak a külterületi utak és árokrendszerek.         
  

- A vízgazdálkodási társulatoknak kitörési lehetőség lenne az önkormányzati tulajdonú
külterületi utak és vízelvezető árkok karbantartása. Úgy gondolom, hogy itt találkozik igazán a
gazdák és az önkormányzatok érdeke. Ezt egy országos kormányzati program segíthetné, és
ez hozzájárulna a belvizek elvezetéséhez is. Első lépésként fel kellene mérni az önkormányzati
utak hosszát, hogy tiszta képet kapjon az ország 82 vízgazdálkodási társulata, és ennek
ismeretében 2012-ben uniós forrásokra pályázhatna a kormány. Jó gazdaként előre kell
gondolkodni, és oda kell eljutni, hogy úgy nézzenek ki a mezőgazdasági utak és vízelvezető
rendszerek, mint Ausztriában és Németországban – mondta Óvári László, a Gödöllő-Vác
Térségi Vízgazdálkodási Társulat ügyvezető igazgatója.

  

A Kosdi patak a Gombás patak vízgyűjtője, amely Vácnál, a Tece patak pedig a Sződ-Rákos
patak vízgyűjtő területe, amely Sződligetnél folyik a Dunába. A közös projekt megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárás már folyamatban van, a kiírás hamarosan megtörténik. Amit
saját erővel, közmunkásokkal, saját géppel meg tudnak csinálni, arra nem írnak ki
közbeszerzési eljárást. A Kosdi patak belterületi részének tisztítását, mederkotrását a helyi
önkormányzat már el is kezdte saját forrásból.
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- Választási programomban is az első helyen fogalmaztam meg a vízelvezetés rendezését –
mondta László Zoltán, Kosd polgármestere. - Minden további munka, elsősorban az utak
javítása, ennek függvénye. Hogy ezt meg tudjuk valósítani, a térségi víztársulat intéző bizottsági
tagjaként is segítettem a pályázat elkészítését. A víztársulattal közösen nyertünk pályázatot,
ehhez Kosd 5,5 millió forint önrésszel járul hozzá. A projekt megvalósításában a település
három közmunkás foglalkoztatásával is kiveszi részét. Ennyi keretet kaptunk az államtól.

  

A munkálatok jelenlegi állásáról kérdeztük László Zoltánt, és arról is érdeklődtünk a
polgármestertől, hogy milyen egyéb változások történnek a településen.

  

- A Kosdi patak külterületen három és fél kilométer, belterületen egy kilométer, ezen a
szakaszon dolgozunk jelenleg. Első ütemben 518 méter hosszúságban tisztítottuk meg a patak
medrét, amelyből 130 köbméter hordalékot „termeltünk” ki és szállítottunk el. Jelentős részét
gépi erővel távolítottuk el, de ott, ahol nem hagyták meg a kötelező három méteres sávot a
vízfolyástól a szabályokra fittyet hányó állampolgárok, talicskával kellett kihordani az iszapos
földet. Nagy baj az, hogy 28 évig senki nem végezte el a patak medrének karbantartását.
Fejlesztési programunkban a vízrendezés kiemelt szerepet tölt be, a Kosdi patakra lefutó
árkokat, árokrendszereket is kitisztítjuk. Emellett kitisztítottuk a faluba vezető út melletti
területet, hogy javítsuk az árok vízfogadó magasságát, és rendezett, vonzó fasor fogadja a
Kosdra érkezőket. A másik fontos szempont, hogy a településen élő munkanélkülieknek munkát
adjunk a falu szépítésében, a település értékeinek feltárásában. Kosd egyébként egy nem
egészen 2500 fős település, és mintegy 150-200-an élnek itt, akik nincsenek állandó lakcímmel
bejelentkezve. Ennek a megszüntetésére olyan építményadót vezettünk be, ami arra ösztönzi
az embereket, hogy jelentkezzenek be, s így az állami normatívát, az állandó lakosok után járó
adót Kosd kapja meg. Januárban már közel 30 fő jelentkezett be korábbi váci lakcíméből
Kosdra, és úgy látom, hogy ebben az esztendőben, 80-100 fővel megemelkedik az állandó
lakosok száma. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni Kosd fejlesztése, az itt élő
emberek boldogulása érdekében – húzta alá László Zoltán Kosd független polgármestere.
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