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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Területfejlesztési Operatív Programról
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. júniusi Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Területfejlesztési Operatív Programhoz (TOP)
készítet projektjavaslatok bemutatása. A TOP általános bemutatása a korábbi előterjesztésben szerepelt.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett fejlemények:
Augusztus közepéig elkészült a járásunk által elkészített projekt lista külső szakértő általi felülvizsgálata, melyet az
érintett települések megkaptak.
A tájékoztatással egyidejűleg ismételten összehívásra kerültek a járási települések képviselői és kapcsolattartói. A
Megyeházán történt egyeztetésen részletesen felülvizsgálatra kerültek a benyújtott javaslatok és az alábbi
észrevételek születtek:
Igényelt
Megjegyzés, észrevétel
támogatás
Projekt megnevezése
(millió Ft)
Városi közintézményekhez
A projekt műszaki tartalmát ki kell egészíteni a városi környezet
tartozó parkolási lehetőségek
rehabilitációjával, tehát az épített és természeti környezet
fejlesztése, új parkolók
felújításával.
építésével és a meglévők
p.: a parkoló építést zöldfelület fejlesztéssel együtt kell
felújításával
125
megvalósítani
Temető fejlesztés: ravatalozók
A TOP 6.0 verziója nem támogatja a települési köztemetők
felújítása, kerítés építése
fejlesztését, ezért a projektet ki kell venni.
(Gyomai és Endrődi
városrészen lévő temetőkben),
bővítés (csak a Gyomai
városrészen).
70
Oktatási intézmények komplex
A projekt javítás nélkül megfelelő
energetikai fejlesztése
hőszigeteléssel és fűtés
korszerűsítéssel
100
Egészségügyi alapellátás
A TOP 6.0 verziója kizárólag az alapellátás fejlesztését támogatja,
fejlesztése: Új szakrendelő
a járó beteg ellátást nem.
építése az új városközpontban
450
A projekt átdolgozása szükséges.
A projekt tervezése során be kell tartani a település rehabilitációra
Nagylapos és Öregszőlő
vonatkozó szabályokat, tehát az infrastruktúra fejlesztés mellett
rehabilitációja
150
szociális fejlesztéseket is kell tartalmaznia.
Szociális Szövetkezet
A TOP 6.0 verziója nem támogatja, ezért a projektet ki kell venni.
fejlesztése, Helyi termék bolt,
vágóhíd
50
Termelői piac fejlesztése
45
A TOP 6.0 verziója nem támogatja, ezért a projektet ki kell venni.
Belterületi vízrendezés IX.
A projekt javítás nélkül megfelelő
ütem
120
A 2000 lakos egyenértéket meghaladó települések esetében a
Szennyvízhálózat fejlesztése
150
TOP-ban nem támogatható.
Belterületi holtágakon átívelő
A projekt turisztikai szempontú átdolgozása szükséges
hidak átépítése: Hantoskerti
holtág 1 db, Fűzfászugi holtág
1db, Csókási holtág 2 db.
225
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Közösségi
közlekedésfejlesztés és az
intermodalitás fejlesztése
Helyi közétkeztetés
színvonalának javítása: épület
felújítás, eszközbeszerzések,
gépjármű fejlesztések
A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
valamint a Varga Lajos
Sportcsarnok
akadálymentesítése

A projekt javítás nélkül megfelelő
60

A projekt javítás nélkül megfelelő

45

A projekt javítás nélkül megfelelő

45

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a javaslatokat le kell szűkíteni a kormányhatározatban rögzített összegekre,
tartalék projekteket kell megjelölni, valamint a legjobban előkészített projektet vezető projektté kell nyilvánítani, ami
azt jelenti hogy az első 2 évben biztosan megvalósítható.
Település neve
Dévaványa
Csárdaszállás
Hunya
Ecsegfalva
Gyomaendrőd

Összes forrás
507 296 747 Ft
34 265 742 Ft
51 552 963 Ft
99 864 573 Ft
900 219 974 Ft
1 593 200 000 Ft

Az egyeztetést követően átdolgoztuk a projekteket, kiemeltük a vezető projektet és a tartalék projekteket.

Projekt megnevezése
Városi közintézményekhez
tartozó parkolási lehetőségek
fejlesztése, új parkolók
építésével és a meglévők
felújításával
Oktatási intézmények komplex
energetikai fejlesztése
hőszigeteléssel és fűtés
korszerűsítéssel
Egészségügyi alapellátás
fejlesztése
Nagylapos és Öregszőlő
rehabilitációja
Belterületi vízrendezés IX.
ütem
Belterületi holtág turisztikai
fejlesztése
Közösségi
közlekedésfejlesztés és az
intermodalitás fejlesztése
Helyi közétkeztetés
színvonalának javítása: épület
felújítás, eszközbeszerzések,
gépjármű fejlesztések
A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
valamint a Varga Lajos
Sportcsarnok
akadálymentesítése
Erzsébet-ligeti kerékpárút
kiépítése (Liget fürdőSzabadság tér)

Igényelt
támogatás
(millió Ft)

Státusz
Alap projekt

145

Vezető projekt

100

Tartalék projekt

450

Alap projekt

150

Alap projekt

120

Alap projekt

225

Alap projekt

60

Tartalék projekt

45

Tartalék projekt

45

Új tartalék projekt

75
3

Az általunk benyújtott projekt javaslatokat tartalmazó dokumentumot a megyei közgyűlés határozattal fogja
elfogadni, azonban ez nem jelenti azt, hogy projektekben nem lehet változtatást eszközölni. A települési
önkormányzat kérésére a megyei közgyűlés határozattal módosíthatja a programot.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Területfejlesztési Operatív Programról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Partnerségi szándék megerősítése megyei HURO projekthez kapcsolódóan
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A HURO Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Békés Megyei
Önkormányzat, mint vezető partner az Arad Megyei Ipari és Mezőgazdasági Kamarával közösen pályázatot kíván
benyújtani megyei szintű élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer kialakítása érdekében.
A HURO program keretében minden megyének lehetősége nyílik egy stratégiai program végrehajtására, mely Békés
megyében a Megyei Önkormányzat által felvázolt Békés megyei élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer
létrehozására és a működéshez szükséges képzési és oktatási részek megvalósítására fog irányulni.
A rendszer célja, hogy a startmunkaprogram fenntartható pályára állítását segítse elő. Eszköze egy egységes
logisztikai rendszer, mely lehetővé teszi a teljes rendszer egyes elemeinek egymáshoz való szerves kapcsolódását,
vagyis azok a mezőgazdasági termékek, amelyek a startmunkaprogram keretein belül kerülnek előállításra,
megfelelő módon feldolgozásra kerüljenek és a tároló kapacitások is rendelkezésre álljanak annak érdekében, hogy
a végfelhasználó oktatási, szociális, egészségügyi intézmények számára egész évben folyamatosan rendelkezésre
álljon az egészséges és jó minőségű konyhai alapanyag. Ezt a rendszert egy elméleti és gyakorlati képzéssel,
oktatással egybekötött humánerőforrás felkészítés is kíséri, melynek hatására a helyi munkavállalók jobb eséllyel
tudnak a munkaerőpiacon megjelenni.
A tervezésnél figyelembe kell venni a felvásárló oldalon felmerülő igényeket és a területi, települési adottságokat.
Ennek megfelelően a termelt mezőgazdasági termékek körét és volumenét a közétkeztetés igényei alapján, a
termelés felosztását pedig a területi adottságok (pl.: talajminőség, öntözhetőség, stb.) és a települési potenciál (pl.:
gépesítettség, földterület nagysága, meglévő szaktudás, stb.) figyelembe vételével kell meghatározni.
A projekt előreláthatólag többmillió eurós pénzügyi kerettel gazdálkodhat. A projektből felépülne egy központi
multifunkciós csarnok a megye közepén és terveink szerint településenként mintegy 40 millió forint fog
rendelkezésre állnia beruházási elemek megvalósítására, amelyből a településen termelt mezőgazdasági termékek
feldolgozását és tárolását szolgáló létesítmények építését és gépek beszerzését lehet finanszírozni.
Projekt célkitűzése: a Békés megyében működő mintamenza program alapanyaggal történő ellátása a szociális
szövetkezetek és közmunkaprogram keretében előállított termékekkel.
Projekt leírása: A projekt keretében megépítésre kerül egy központi multifunkcionális csarnok (feldolgozó,
hűtőtároló, hűtőház), illetve a partner településeken kisebb (kb. 100 m2) csarnokok.
Pályázati elvárások:
- pályázati önerő (5%) biztosítása
- a projekt megvalósításához szükséges likvid tőke megléte,
- tapasztalattal rendelkező helyi projektmenedzser
Az előterjesztés mellékletét képezi az előkészítés során kidolgozott Stratégiai nagyprojekt adatlap.
A projekt előkészítési folyamat során szükséges az egyes partner önkormányzatoknak testületi határozat formájában
megerősíteni partnerségi szándékukat.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését
határozat formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Partnerségi szándék megerősítése megyei HURO projekthez kapcsolódóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
5

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrõd Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzat által a MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2014-2020 keretében benyújtásra kerülõ
„Foglalkoztatás növelése a mezõgazdasági termelés támogatásával” címû projektben
együttmûködõ partnerként részt kíván venni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Termőföldek hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy [ 396/2013. (VIII. 29.) Gye.
Kt. határozata ] az alábbi táblázatban szereplő haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő
visszavételt követően átadja használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
Hrsz.
0155/7
02629/34
02629/38
02629/39
02693/5
02819

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
erdő

AK érték
485,69
11,63
299,97
261,68
485,69
1,31

A szerződés lejárta
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2013.09.30.
2014.09.30.

A fenti területek vissza lettek véve használatból és átadásra kerültek, jelenleg művelés alatt állnak. A termőföldek
után megigényelt földalapú támogatás a kifizetés időpontjában várható forint/euro árfolyam változása függvényében
9 millió Ft körül változhat, melyet az önkormányzat kap. A bérbeadás útján az önkormányzat 30 kg/Ak értéken a
júliusi tőzsdei átlagárral számolva közel 3,5 millió Ft bevétele keletkezett volna 2014. évben. Tehát az önkormányzat
számára előnyösebb, több bevétele keletkezik, ha a munkaprogramon keresztül hasznosítja a termőföldjeit.
Az alábbiakban kimutatott haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú termőföldek szerződése 2014. szeptember
30. illetve október 31. napjával lejár.
Hrsz.

Művelési ág

02253/13

szántó

02626/4
02750/9

szántó
szántó

Kimutatás a bérbe adott fölterületekről
Terület ( ha )
AK érték
Szerződés
A szerződés lejárta
szerinti bérleti díj
0,4140
9,03
30 kg/Ak
2014.09.30.
31,9332
6,8598

431,95
185,47

25 kg/Ak
27 kg/Ak

2014.10.30.
2014.09.30.

Megjegyzés
Szarvasi út és a
„szilvás” között
Öregszőlőhöz közel
Csejti lapos
Susány-zug

A 30kg búza /AK értékkel és a 2014. júliusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel kiesés összehasonlítása az
egységes területalapú támogatással
Megnevezés

Kieső bérleti
díj összege
( Ft )

02253/13 hrsz., 0,4140 ha
02626/4 hrsz., 31,932 ha
02750/9 hrsz. 6,8598 ha
Összesen:

13.128
628.008
269.653
910.789

Területalapú
támogatás várható
összege
( Ft )
28.980
2.235.240
480.186
2.744.406

A fentiek alapján javaslom a 2014. szeptember 30. és október 31. napján lejáró haszonbérbe adott termőföldek
visszavételét és azok átadását a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
A helyi rendeletünk alapján a termőföldek át lettek sorolva a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába. Az
önkormányzat számára a település és a térség jellegénél fogva a termőföld stratégia fontosságú. Ennek megfelelően
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a hasznosításukkal kapcsolatos döntés a Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

Döntési javaslat
"Termőföldek további hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi táblázatban szereplő 2014. szeptember 30., illetve október 31.
napjával lejárt haszonbérletbe adott termőföldeket a haszonbérlőktől történő visszavételt követően átadja
használatra a Kistérségi Szociális Start Munkaprogram részére.
Hrsz.
02253/13
02626/4
02750/9

Művelési ág
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
0,4140
31,9332
6,8598

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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AK érték
9,03
431,95
185,47

A szerződés lejárta
2013.09.30.
2013.10.31.
2013.09.30.

02750/9 hrsz.
6,8598 ha, 185,47 Ak

02626/4 hrsz.
31,9332 ha, 431,95 AK

02253/13 hrsz.
0,4140 ha, 9,03 AK

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Területhasználati szerződések meghosszabbítása
Csényi István
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2014.
szeptember 30. napjával lejárnak.
A megállapított bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület nagyságától függően 1.090 Ft-tól 6.420 Ft-ig
változott.

Ezen beépítetlen területeket a bérlők zömében veteménykertként hasznosítják. A szerződések a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján 2013 évben 1 évre kerültek meghosszabbításra. A
bérleti szerződéseket a korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslom 1 évre meghosszabbítani, a bérleti díjakat, pedig
a 2013 évi fogyasztói árindex mértékével, 1,7 %-ával emelni.
A belterületi ingatlanok az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartoznak. A beépítetlen területek
hasznosítása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján - ha az éves
bevétel 1.000.000.- Ft-ot nem haladja meg és egy évit terjedő hasznosítás, akkor a polgármester hatáskörébe
tartozik a döntés.
A helyi rendeletünk szabályozása értelmében az évit meg nem haladó hasznosítás egy millió forint éves bevételig
polgármesteri hatáskörbe tartozik azonban javasolt a bizottsági véleményeztetés.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"Szerződés hosszabbítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő 2014. szeptember 30. napjával lejáró beépítetlen területek haszonbérleti
szerződéseit javasolja polgármesteri hatáskörben 2015. szeptember 30. napjáig meghosszabbítani az alábbi
haszonbérek mellett.
Ssz.
1.
2.

Név

Hrsz.

Ádám Mihály 909
Arany
Dánielné
1038, 6. parcella

Haszonbér összege
2014. szeptember 30.
napjáig (Ft)
1090
1090
9

Haszonbér összege
2014. október 1.
napjától (Ft)
1110
1110

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orbán
Józsefné
3415
Diós Balázs 1038 12. parcella
Eiler Márton 3419
Farkas
Sándorné
7681/5
Gellai Ferenc3430
Izsó Lajos 1045
Kulik Zsuzsa 1080
Szőke Lajos 1397

4030

4100

1090
4350
6420

1110
4420
6530

2180
4000
5440
2470

2220
4070
5530
2510

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Képviselői számítógépek ciklus végi sorsának rendezése
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. október 3-i választáson megválasztott Képviselő-testület tagjai és a nem képviselő bizottsági tagok (a
továbbiakban együtt: képviselő) a megválasztásukat követően „Átadás-átvételi és felhasználási nyilatkozat”-tal
átvettek 1 db. Acer Aspire 5732ZG-453G32MN hordozható számítógépet (notebook). A számítógép személyes
használati joga, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
alapján, a Képviselő-testület illetve bizottságai működéséhez kapcsolódó elektronikus kapcsolattartás érdekében
illeti meg a képviselőket a mandátumuk fennállásig.
A fenti átadás-átvételi dokumentum 4) j) pontja értelmében: „a használatra jogot biztosító képviselői mandátum
megszűnését követően az eszközt a használó 48 órán belül köteles a Polgármesteri Hivatal képviselője
megbízottjának átadni.” Természetesen ez nem vonatkozik majd azokra, akik az október 12-i választáson indulnak
és ismét mandátumot szereznek.
Több képviselő érdeklődött a gépek esetleges értékesítése, térítésmentes átadása iránt.
Mivel az elektronikus kapcsolattartás bevezetéséről szóló döntés nem szabályozta a képviselői számítógépek ciklus
végi kivonásának kérdését, ezért a felelős vagyongazdálkodásnak megfelelően az átvételi dokumentum szerint kell
eljárni, vagy egyedi testületi döntéssel kell az egyébként 0 forint könyv szerinti értéket képviselő gépek kivonásról és
pótlásról gondoskodni.
Szeretnénk tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a könyv szerinti érték mellett a gépek valós piaci értéket
képviselnek. A kereskedők nyilatkozata szerint a kiadott gépek megkímélt állapotban bruttó 55.000 forint
kereskedelmi értéket hordoznak.
Szintén jelezni szeretnénk, hogy egy esetben volt precedens a kiadott számítógép megváltására. Dr. Farkasinszky
Erzsébet lemondását követően igényt tartott a kiadott gépére, amiért 117.679 forint térítési díjat fizetett.
Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy a kereskedelmi forgalomban a fenti konfigurációhoz hasonló, valamivel
erősebb és újabb kiadású modellek beszerzésének bruttó értéke 130-150.000 forintra tehető.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az igényt bejelentőknek lehetővé teszi a gépek értékesítését, úgy
az új gépek pótlását a befolyó értékesítési bevétel és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36. során az Optikai kábel kiépítése
tervezett 3.632.000 forint jelölhető ki.
A fenti előirányzat fontos célt szolgál és csak átmenetileg szabadítható fel, így az a javaslatunk, hogy a Képviselőtestület általános eszköz cserét ne rendeljen el és a részleges gépcsere is csak a használt eszköz térítése ellenében
legyen végrehajtható.

Döntési javaslat
"Képviselői számítógépek ciklus végi sorsának rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Ügyrendi, napirendi kérdések
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület engedélyezi, hogy a mandátumot meg nem újító
képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, az elektronikus kapcsolat tartás céljára átadott számítógépek
megvételére az új testület alakuló ülésének napjáig megváltási igényt nyújthatnak be. A gépek megváltási ára bruttó
55.000 forint.
A Képviselő-testület engedélyezi a megváltással értékesített gépek minőségi cseréjét, melynek forrásául
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 36. során az Optikai kábel kiépítésére tervezett 3.632.000 forintot jelöli ki, kizárólag a pótláshoz szükséges
különbözet értékéig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtági egyesületek beszámolója
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület, a
Bónom-Zug Vizéért Egyesület, a Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Zöldpark Kft. elkészítették részletes
beszámolóikat a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő holtágak üzemeltetési feladatairól, melyet a csatolt
mellékletek tartalmaznak.

1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Zöldpark Kft. kezelésében lévő holtág
üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő
holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 13

Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE3. döntési javaslat
"Pap-zugi Természetvédelmi Holtág Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Pap-zugi Természetvédelmi Holtág Egyesület
kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE4. döntési javaslat
"Templom-zug Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Templom-zug Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE5. döntési javaslat
"Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület
kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE6. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE7. döntési javaslat
"Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő
holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
5502 Gyomaendrőd Fő út 106.

Beszámoló a Templomzugi holtág üzemeltetéséről
A 82 taggal rendelkező Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2014. január 1‐
től ‐ 2014. szeptember 08‐ig az alábbi feladatokat végezte el a Templomzugi holtág 905 ha‐os
területén.
A 2013‐as évtől összehangolt formában a Soczó‐zug irányításával történik a víz pótlása. A cél
kisebb költséggel jó, vagy jobb vízminőség. Eredményesen sikerült a víz minőségén javítani,
algásodást csökkenteni, oxigéntartalmát növelni. A holtág területén működik a Pájer strand, kivételes
helyzete miatt a jó víz minősége elengedhetetlen. A idei évben a strandon vett víz minták kiválóak
voltak. Ez a célunk az idegenforgalom szempontjából is és a horgászok, fürdőzők szemszögéből is. A
2014. évben négyszer juttatunk vizet a holtágakba, akkor amikor a folyó vize megfelelő. Az optimális
vízpótlás a holtágak élővilága szempontjából is kulcsfontosságú.
Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolat miatt jól működik a repülőgépes védekezés, a
csapadékos nyár miatt többször volt szükség szúnyoggyérítésre. Összesen 6 alkalommal, ebből csak 2
alkalmat kellett az Egyesületnek fizetni, 4 alkalmat pluszként kellett elvégezni.
Tárgy év május hónapban telepítettünk pontyot a holtágba. Telepítés útán semmilyen
pusztulást nem észleltünk, a jó halfogás lehetősége biztosított volt a vendégek részére. A telepített
halak 2‐3 nyaras 1,5‐3 kg súlyúak voltak. Az őszi telepítést októberre tervezi a vezetőség, cél továbbra
is az őshonos halak telepítése a holtágakba.
Az 2014. évben már 5 fő levizsgázott társadalmi halőr ellenőrizte a horgászokat az egyesület
csónakjával, és ha szükség volt rá napijegyét is megvásárolhatta a horgászvendég. Az ellenőrzésről
pozitív visszajelzések érkeztek.
Az Egyesület 2014. évben 450.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. A pályázatunkat
útkarbantartásra, javításra adtuk be több mint 600.000 Ft‐ra, de pénz hiányában ez az összeg nem
került elfogadásra. Az árajánlatok megkérése után láttuk, hogy ez az összeg plusz a saját erő csak
arra elég hogy a nagy lyukakat betömjék ami egy‐két év múlva ismét kátyu lesz. Látva azt, hogy
anyagi segítséget nem kapunk, a Templom‐zugi (patkó holtág) holtág belső részén lévő tagok Csák
Zoltán önzetlen munkájának köszönhetően összeadtak annyi pénzt, hogy a kövesút kátyúzás után
mart aszfalttal meg lett terítve.
Az egyesületben mindenki térítés mentesen végzi munkáját.

2014. szeptember 8‐ig a működéssel kapcsolatos kiadások
‐ vízterület bérleti díja

250 eFt

‐ vízpótlás költsége

114 eFt

‐ halasítás
‐ útkarbantartás
Összesen:

2.054 eFt
750 eFt
3.168 eFt

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 08.

Ambrózi Erzsébet
gazdasági vezető

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület
éves beszámolója
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Testülete részére
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület 18 évvel ezelőtt közel 30 személy alapította,
Jenei Bálint megválasztott egyesületi elnök vezetésével.
Közel 8 hektáros vízfelületen folytatja tevékenységét az egyesület, a vizet Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától bérli.
Tagjainak létszáma 158 fő.
A tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat tagdíjakból, horgászengedélyekből, adó 1%ának felajánlásából, pályázatokból végzi.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét a közgyűlés által elfogadott
alapszabályának megfelelően végzi.
Fő célkitűzése: a természetvédelem a holtág környezetében, kulturált pihenés és horgászati
lehetőség biztosítása az egyesület tagjai és azok vendégei számára.
Egyesületünk tagjai főként olyan személyek, akiknek a Kecsegés holtág környezetében
telkük, ingatlanjuk van.
Társaságunk elnöke Oláh Károly Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. Sz. alatti lakos.
Egyesületünk levelezési címe: 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5.
Tevékenységünk
Vízminőség biztosítása: a horgászathoz megfelelő vízminőséget biztosítunk, ennek költsége
ebben az évben még nem terhelte egyesületünket.
A szivattyú szakaszos üzemeltetésével sikerült megakadályozni a vízminőség romlását,
villamos energia számlánk ez év végére kb. 140 000 Ft-ra tehető.
Út: minden évben el szoktuk végezni a gátőrházhoz bevezető kövesút karbantartását,
javítását. Ehhez ebben az évben pályázatokból biztosítottunk forrást. Az út javításához az
Önkormányzat járult hozzá 600 000 Ft-al, melyből anyagot, zúzottkövet vásároltunk.
A gépeket Katona Lajos vállalkozó bocsájtja rendelkezésünkre, a kézi munkát egyesületünk
tagjai társadalmi munkában végzik el.
A Kecsegészug területén kiépített utak találhatóak, melyeket egyesületünk tagjai saját erőből
létesítettek, és azoknak karbantartására most is szükség volt. 170 000 forint anyagot
használtunk a belső utak javítására.
Ivóvíz: egyesületünk a gátőrház előtti parkolóban nyilvános vízkifolyót (törpe kutat)
üzemeltet, így biztosítja egyesületünk tagjai, illetve az arra járó emberek részére az
egészséges ivóvíz fogyasztásának lehetőségét.
Hulladékgyűjtés: egyesületünk egy 5 m3-es hulladékgyűjtő konténert tart fent a keletkező
kommunális hulladékok gyűjtésére. A konténer jól megközelíthető helyen, a zug bejáratánál
van elhelyezve. Egyesületünk tagjai itt tudják elhelyezni a kint tartózkodásuk alkalmával
keletkezett hulladékokat. Sajnos megfigyelhető, hogy sok olyan hulladék van elhelyezve,

mely nem nevezhető kommunális hulladéknak, és olyan személyek is elhelyezik ott
hulladékaikat, akik nem tagjai egyesületünknek.
Haltelepítés: minden évben kielemezzük az egyesület tagjai által leadott fogási naplókat,
ennek alapján telepítési tervet készítünk, és a szükséges telepítést elvégezzük. Ennek forrása
az eladott horgászengedélyek, napi és heti jegyek bevétele, és a SZJA 1%-a.
Így közel 3 500 000 Ft értékű halat tudunk a holtágba telepíteni. Különös gondot fordítunk az
itt őshonos halfajtákra, a biodiverzitás fenntartására. Olyan halfajtát, melynek a természetes
életkörülményei itt nem állnak fent, nem telepítünk. A telepített halak kora és mérete változó,
egynyarastól a fogható példányokig.
A beszámoló készítésének időpontjáig 3500 kg halat telepítettünk, melynek összes költsége
2 118 000 Ft volt.
A továbbiakban még tervezünk 1000 kg halat telepíteni, melynek költsége 500 000 Ft.
Legnagyobb mennyiségben fogható keszeg és kárász. A telepítés végrehajtása a beszerzési
lehetőségektől, illetve az időjárástól függ. Forrásaként az egyesületünk részére átutalt
személyi jövedelemadó 1%-át kívánjuk felhasználni.
A lenti adatok a beszámoló készítésének időpontjában állnak rendelkezésre, melyek
folyamatosan változhatnak a napi kiadások és bevételek függvényében.
Egyesületünk ebben az évben csatlakozott a Városi Önkormányzat által kezdeményezett
szúnyogirtáshoz.

Kecsegészug Egyesület 2014. év
Bevételek
Önkormányzat
Horgászbolti befizetések
Banki befizetések
Összes bevétel

Összege (Ft)
600 000
2 030 000
36 000
2 666 000

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 09.

Oláh Károly
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Kocsor Szilvia
gazdasilgivezeto

KÖRÖSI HALÁSZ
SZÖVETKEZET

115 /2014 iktató szám.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 27.
Telefon: 06-66/386-535, 06-66/386-437
Fax: 06-66/386-437
E-mail: korosihalasz.szovetkezet@upcmail.hu, csoma.antal@gmail.com

Tárgy: Beszámoló

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
GYOMAENDRŐD
Selyem út 124.
Tisztelt Képviselő-testület!
Hivatkozással 2014. szeptember 08-án kelt, a Gyomaendrőd közigazgatási területén található,
kezelésünkben lévő holtágak üzemeltetéséről kért 2014. évre vonatkozó beszámolót a
következők szerint részletezzük:
1. Szövetkezetünk 2000. április 03-án megkötött, majd többször módosított
Haszonbérleti Szerződés alapján 6 holtág halászati hasznosítását végzi. Így
beszámolónkban csak erre tudunk kitérni.
A holtág hasznosítás más jelentősebb dolgaira nincs ráhatásunk, nincs
rálátásunk. Így többek között a vízkormányzásra, a vízkivételek (lakossági és egyéb,
öntözés, stb.) szennyvízbejutások megakadályozása, belvíz befolyások, hulladékok
bekerülése a holtágakba, stb.
Nem ismerjük a holtágak kotrását megelőző hatástanulmány tartalmát, hogy mi
a teendő a kotrás esetleges káros következményeinek kivédésére, a vízminőség
helyreállítására.
Természetesen a holtágak kotrásának hosszútávon nagy jelentősége van, de rövid
távon az iszap megmozdítása sok káros hatással járhat.
Ennek a kérdésnek pontos ismerete igen fontos lehet, különösen a téli, jeges
időszakban. A Tisza, Körösök vidékén a vizek alján felgyülemlett iszap jelentős
mennyiségű gázokat (széndioxid, metán, ammónia, kénhidrogén) tartalmaz. Ezek
a gázok légnyomás csökkenésekor kiléphetnek az iszapból. A víz felszíne felé
emelkedve az iszap tetején található algaréteget maguk előtt tolják, és ez az algaréteg
szinte teljesen elzárja a vízfelszínt, nem engedi az alatta lévő gázokat a légkörbe
kiszellőzni, emiatt pedig bekövetkezik a mérgezés. Fokozottan veszélyes a helyzet
télen, amikor a vizek jéggel való borítása nem engedi a gázokat a levegőbe távozni,
ami a vízi élet elpusztulásához vezethet.
Különösen veszélyes lehet ez a megbolygatott iszap esetében, aminek pontos
ismeretére csak a hatástanulmány adhat választ, illetve ez a hatástanulmány kell,
hogy részletezze a teendőket a károk megelőzése, illetve csökkentése érdekében.

2
A Haszonbérleti Szerződés szerint Szövetkezetünknek csak akkor van vízpótlási
kötelezettsége, ha az éves csapadékmennyiség nem éri el az 550 mm-t. Ez az
elmúlt 13 évben kétszer fordult elő, a többi években, így ebben az évben is lényegesen
magasabb a térségünk éves csapadék mennyisége.
Az elmúlt 13 év - térségünk éves csapadék mennyisége
2001. évben
2002. évben
2003. évben
2004. évben
2005. évben
2006. évben
2007. évben
2008. évben
2009. évben
2010. évben
2011. évben
2012. évben
2013. évben

-

569 mm
580 mm
604 mm
880 mm
818 mm
579 mm
735 mm
611 mm
760 mm
1.264 mm
496 mm
532 mm
877 mm

Amikor nem érte el a csapadékmennyiség az 550 mm-t, akkor az azt megelőző évben
több, mint kétszerese hullott a kívánatosnál.

2. A halgazdálkodási tevékenységünket bemutató számokat táblázatba foglaltuk.
Holtáganként bemutatjuk, a halkihelyezéseket, a horgász és halász fogásokat
megbontva
nemes halakra – ponty, csuka, süllő, harcsa, balin, angolna, amur, és
nem őshonos és másodosztályú halakra – busa, törpeharcsa, kárász, keszeg.
A táblázatok adatai az Országos Halászati Adattár részére készített jelentés
alapján lettek összesítve, a leadott horgász és halász fogási naplók alapján.
Tehát minden adat az Adattárban megtalálható.
A táblázatok a 2010 – 2013. közötti évek adatait tartalmazzák, mert a 2014. évi adatok
csak ez év befejezése után lesznek ismertek.

1. sz. táblázat: Hantoskerti holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2013 évek között

2. sz. táblázat: Torzsás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása
halfajonként 2010 – 2013 évek között

3. sz. táblázat: Fűzfás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2013 évek között

4. sz. táblázat: Német-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként
2010 – 2014 évek között
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Hantoskerti holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Harcsa
Vízterület
neve

2010 Hantoskert
2011 Hantoskert
2012 Hantoskert
2013 Hantoskert
összesen
db
összesen
kg

Süllő

Ponty

Ponty

Önkormányzati ponty

előnevelt előnevelt 1 nyaras 2 nyaras 2 nyaras
db
db
kg
kg
kg
1 600
1 600

1 600
1 600

200

400
1 960

1 950
2 346
3 200

16

összesen

60

süllő
216
268
234

44

4 706
harcsa

63
115
124
40
342

718

csuka

Ponty
1-2 ny.
kg

1 960
1 950
1 956
6 400

2 150

Halászfogás**
ponty
2010 Hantoskert
2011 Hantoskert
2012 Hantoskert
2013 Hantoskert

mindösszesen:
harcsa
süllő
db

3 200

Horgászfogás*
ponty
csuka
2010 Hantoskert
3 730
2011 Hantoskert
1 823
2012 Hantoskert
3 682
2013 Hantoskert
417
összesen
9 652

1. sz. táblázat

süllő

balin
47
26
30

angolna
41
52
10
34
137

103
harcsa

balin

18
15

44

9

33

44

9

12 722

5 866
amur
2

2
angolna

egyéb***
összesen 4 év összesített
1 579
6 085 hogászfogása
1 976
4 902
2 057
6 434
319
810
1 346
5 931
18 231
18 231
407
642
297

amur

egyéb***
14
11

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
* A Hantoskerti holtág 2013 évi horgászfogásairól nem rendelkezünk pontos adatokkal.
* 2012 évben a Hantoskerti holtágon nem volt halászat.

0

25

összesen 4 év összesített
803
835 halászfogása
11 042
11 165
0
2 198
2 214
14 043

14 214

14 214

4
Torzsás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Harcsa

Süllő

Ponty

Ponty

2. sz. táblázat

mindösszesen

Vízterület előnevelt előnevelt

1 nyaras 2 nyaras harcsa

Ponty

neve

kg

1-2 ny.
kg

2010 Torzsás
2011 Torzsás
2012 Torzsás
2013 Torzsás
összesen db
összesen kg

db

db
800
800

800
800

1600

1600

Horgászfogás kg
ponty
csuka
2010 Torzsás
305
2011 Torzsás
488
2012 Torzsás
462
2013 Torzsás***

8
32
37

összesen

77

Halászfogás kg*
2010 Torzsás
2011 Torzsás
2012 Torzsás
2013 Torzsás
összesen

1255
ponty

kg

süllő
db

100

200
402
400
220

100

1222

3200

süllő

harcsa
8
13
63

1322

balin

angolna

31
28

amur
2

80
313
403

2

796

22

csuka

84
süllő

59
harcsa

22
balin

25

26

71

3

67
92

3
5
34

16
20
107

1
4

angolna

amur

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
*2011 évben a Torzsászugi holtágon nem volt halászat.
**Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.
*** A Torzsászugi holtág 2013 évi horgászfogásairól nem rendelkezünk pontos adatokkal.

1566

3861

3 861

egyéb**
összesen 4 év összesített
1 502
1 651 halászfogása
0
4 334
4 353
34
1 080
1 207
58
6 916
7 211
7 211
24

0

egyéb**
összesen 4év összesített
193
594 hogászfogása
313
1 192
328
1 321
732
754
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Fűzfás-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2013 évek között
Ivadékolás
évek

Vízterület
neve

Harcsa

Süllő

Ponty

Ponty

harcsa mindösszesen

előnevelt
db

előnevelt
db

1 nyaras
kg

2 nyaras
kg

süllő
db

2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug

1600
1600

200

400
1129
300

3200

3200

6400
2300

Horgászfogás kg
2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug
összesen:

ponty

Halászfogás kg*

ponty

összesen:

1600
1600

Ponty
1-2 ny.
kg

2100

összesen db
összesen kg

2010 Fűzfászug
2011 Fűzfászug
2012 Fűzfászug
2013 Fűzfászug

3. sz. táblázat

csuka
653
581
391
401
2026

süllő
110
178
32

9

harcsa
51
109
26
30
216

320
csuka

1829

süllő

4129

balin

angolna

43

5

4

12
19
36

47
harcsa

balin

amur egyéb** összesen 4 év összesített
96
1424
2 390 hogászfogása
102
559
1 536
96
526
1 089
142
592
17 294
2651
5607
5 607
8
7
2

angolna

amur egyéb** összesen 4 év összesített
halászfogása
498
514
0
390
428

7
38

9

7

0

38

0

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
**2010 és 2012 évben a Fűzfászugi holtágon nem volt halászat.
***Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.

0

0

888

942

942
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Német-zugi holtág ivadékolása, horgász és halász fogása halfajonként 2010-2014 évek között

4. sz. táblázat

Ivadékolás
évek

Harcsa
Süllő
Ponty
Ponty
mindösszesen
Vízterület előnevelt előnevelt 1 nyaras 2 nyaras harcsa
Ponty
neve
db
db
kg
kg
süllő
1-2 ny.
db
kg
2010 Németzug
800
800
100
200
2011 Németzug
200
800
800
2012 Németzug
450
2013 Németzug
300
2014 Németzug
600
összesen
db
1600
1600
3200
összesen kg
100
1750
1850

Horgászfogás kg
ponty
csuka
süllő
2010 Németzug
3 500
196
2011 Németzug
1 526
283
2012 Németzug
3 580
414
2013 Németzug
4 260
221
összesen
12 866
1 114
Halászfogás kg*
ponty
2010 Németzug
2011 Németzug
2012 Németzug
2013 Németzug
összesen

csuka

harcsa
207
140
242
273
862

süllő

balin

48
83
94
93
318
harcsa

angolna
162
41
38
127
368

balin

amur
9
8
1

18
angolna

egyéb**
összesen 4 év összesített
702
2 027
6 851 hogászfogása
792
1 749
4 622
674
2 954
7 997
2 352
7 326
2 168
9 082
26 796
26 796

amur

egyéb**

összesen 4 év összesített
halászfogása

6

5

20

2 809

2 840

6

5

20

2809

2840

A fenti adatok a Halászati adattárban megtalálhatók.
*2010,- 2011,-2013 években a Németzugi holtágon nem volt halászat.
**Az egyéb hal kategória a kifogott törpeharcsa, keszeg, kárász, busa halfajokat összességében jelenti.

2840
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Összesítve a 4 év eredményei:
Halfogás nemes halakból: ponty, csuka, süllő, harcsa, balin, angolna, amur
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

35.256 kg
551 kg
35.807 kg

Halfogás nem őshonos és másodosztályú halakból: törpeharcsa, keszeg, kárász, busa
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

19.140 kg
24.656 kg
43.796 kg

Az összes halfogás megoszlása:
Horgász fogás:
Halász fogás:
Összesen:

54.396 kg
25.207 kg
79.603 kg

A haltelepítéseknél az 5 éves ciklusban igyekeztünk olyan szisztémát követni, hogy több
halfaj és a pontynak is több korosztálya kerüljön kihelyezésre. Nemcsak azonnal
fogható méretű pontyot helyeztünk ki, hanem I. és II. nyaras korosztályt is, hogy
hosszabb időn keresztül biztosíthassuk a megfelelő halállományt.
A számadatok bizonyítják, hogy a holtágak hasznosítása horgász célú, a korlátozott
halászati tevékenység pedig szelektív jellegű. A halászati tevékenység elsősorban arra
irányul, hogy az őshonos és nemes halak aránya javuljon, és az állományszabályozásban ne a kontraszelekció érvényesüljön, hanem a szakszerű, tudatos
szelekció. Ezt a szempontot a jövőben is figyelembe kell venni, mert csak ez biztosítja a vízi
élettér halbiológiai szempontból történő helyes kihasználását.

3. A Képviselő-testület augusztusi ülésén tárgyalta Szövetkezetünk Haszonbérleti Szerződés
hatályának egy évvel való meghosszabbításának kérdését, de a napirendre tűzésről
semmilyen értesítést nem kaptunk, így nem lehettünk jelen az ülésen.
Ezért a holtágak jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban szükséges tájékoztatnunk a
Képviselő-testületet arról, hogy döntésük alapján Szövetkezetünk a Halászatról és
Horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdés alapján igényt tart a
kártalanításra, és pedig a haltelepítések meg nem térült részének nagyságrendjéig.
Ennek az összegnek a kiszámítása folyamatban van. Amikor teljes hitelt érdemlően alá
tudjuk támasztani a számítások alapján, mennyi ez az összeg, akkor ezt be fogjuk terjeszteni
az Önkormányzat felé.
Előzetes számítások szerint ez mintegy 11,5 millió forint.
A Halászatról és Horgászatról szóló törvény szerint, amíg az ezzel kapcsolatos
elszámolás nem történik meg, addig az eddigi haszonbérlő birtokban marad.
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Továbbra is fenntartjuk az ajánlatunkat, amit a Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak
megtettem: Amennyiben az Önkormányzat 2015. december 31-ig meghosszabbítja a
Haszonbérleti Szerződésünket, akkor lemondunk kártérítési igényünkről.
Ez a szerződéshosszabbítás nem okozhatna problémát a többi Önkormányzattal szerződött
partnernél, mivel velük a szerződést az önkormányzat már korábban 2019. december
31-ig meghosszabbította.
Félrevezető volt a Képviselő-testület és a közvélemény tájékoztatása abban is, hogy
nem kell kártalanítást fizetni az Önkormányzatnak, mert ez az állítás nem felel meg a
valóságnak. A kártalanításnak törvényi alapja van.
Szakmailag nem támasztható alá olyan kijelentés, hogy van rá négy hónapjuk és halásszák le
a holtágakat és vigyék el a benne lévő halat. Aki ismeri a természetes vizeket, így a holtágak
sajátosságait, az nem mond ilyet.
Nincs olyan halászati módszer, amellyel kivitelezhető lenne a teljes lehalászás még a
holtágak lecsapolása esetén sem.
A jelenlegi halászati törvény pedig, még a halászati módszerekre egyéb tilalmakat is
meghatároz.
Összességében tehát mindkét fél számára előnyösnek tartjuk javaslatunk elfogadását
azzal, hogy a kártalanításról való lemondás mellett meghosszabbításra kerül a
Halászati Szerződés hatálya 2015. december 31-ig.
Ezzel felesleges vitákat, esetleg hosszadalmas pereskedést lehetne elkerülni, és többet
lehetne foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyek megoldásával javulna a vízminőség, a
környezet és valóban fejlődhetne a horgászturizmus.
Kérjük beszámolónk szíves tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 10.

Tisztelettel:

Dr. Csoma Antal
elnök

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Hanyecz és Társa Kft. kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. A társaság a Gyomaendrőd, külterület
02294/6;7;8;9;10 hrsz.-ú termőföldek földhaszonbérleti jogát a 2011. október 14. napján lezajlott nyílt árverésen
nyerte el. A bérleti jogviszony 2016. szeptember 30. napjával lejár. Hanyecz és Társa Kft. azzal a kéréssel fordult a
Képviselő - testület felé, hogy a 2016. szeptember 30. napjával lejáró földhaszonbérleti szerződést 2025. december
31. napjáig hosszabbítsa meg.

A társaság a bérlet földterületeken lévő rizstelepek rekonstrukcióját illetve fejlesztését kívánja megvalósítani
pályázati forrásból, ezért kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a beruházási program megvalósításához.
Hanyecz László a társaság ügyvezetője tájékoztatása alapján a rekonstrukciós munkák várható értéke 1 millió Ft/ha,
azaz összesen 48,2 millió forint. A beruházásnak munkahelyteremtő vonzata van.
A kérelem nem mutatja be a beruházás műszaki és pénzügyi tartalmát.
Kimutatás a bérelt területekről
Hrsz.

Művelési ág

02294/6
02294/7
02294/8
02294/9
02294/10

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület nagysága
(ha)
1,1642
13,5932
13,6098
10,2664
9,5651

AK érték
24,31
299,62
283,72
186,68
179,05

Bérleti díj
(AK/kg)
32
32
32
32
32

A bérelt földterületeken a rizstermesztés folyik, az erre kialakított speciális műtárgy építményekkel. Ezek a szántó
művelési ágban lévő termőföldeken a rizstermesztés megkezdése, a feltételek kialakítása a „Béke MGTSZ” idején
történt.
Bérlő a földterületeket az elvárásoknak megfelelően megművelte, a bérleti díjat határidőre megfizette. Bérlő részére
2013. évben 1.428.673,- Ft összegű haszonbér lett számlázva, amely határidőbe megfizetésre került.
A lejárt földhaszonbérletet megelőzően a földterületek bérleti joga nyílt árverésre van bocsátva bizottsági, illetve
képviselő – testületi előkészítést megelőzően.
Mivel a kérelmező a bérleti jogviszony hosszabbítást a termőföldeken lévő rizstelepek sikeres pályázat esetén
történő rekonstrukciós munkák elvégzésével indokolja, ezért azt javaslom, hogy a T. Képviselő – testület
nyilatkozatot adjon a nyílt árverésen történő bérbeadás szándékáról. Amennyiben a Hanyecz és Társa Kft. pályázata
nyer, akkor a fent hivatkozott vagyonrendelet alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az ingatlanok
nyílt árverésen történő bérleti jogviszonyának megszerzését.
A termőföldek nyílt árverésen történő földhaszonbérletbe adásához, az alábbi feltételeket javaslom:
1. A bérleti jog időtartama: 10 év.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő rekonstrukciós beruházáshoz a műszaki és pénzügyi
tartalom ismeretében adja meg a hozzájárulást.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően
nem téríti meg a pályázónak.
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4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a
bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei
átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú
támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb.
5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján
történik.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság előkészítése alapján a Képviselő - testület dönt az
5 évet meghaladó mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés].

A fent hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a vagyon hasznosítása [9.§ (1) a) bekezdés] 1.000.000.- Ft éves
bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba - vagy bérbeadása kizárólag nyilvános
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
Döntési javaslat
"Elvi hozzájárulás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elvi hozzájárulását adja a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10
hrsz-ú termőföldek földhaszonbérletbe adásának nyílt árverésen történő meghirdetéséhez, amennyiben a bérleti
jogviszony lejárat előtt bérlő kéri a pályázati forrásból megvalósítandó rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az
alábbi kiemelt feltételek mellett.
1. A bérleti jog időtartama: 10 év.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő beruházáshoz a műszaki és pénzügyi tartalom
ismeretében meg adja hozzájárulást.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően
nem téríti meg a pályázónak.
4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a
bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei
átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú
támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb.
5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján
történik.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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02294/10

02294/8

02294/10

02294/7

02294/6

