Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről
Szajol Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
figyelemmel
a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., valamint a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. tv. rendelkezéseire, a Holt-Tisza védelme érdekében az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy Szajol és Tiszapüspöki községek között, a Tisza folyó
bal partján, a Fegyvernek-Szajoli (64. sz.) belvízrendszerhez tartozó 64/C-s
szajoli belvíz-öblözetben elhelyezkedő holtág természeti és biológiai
értékeinek védelmét biztosítva segítse elő a rendeltetésszerű hasznosítást, a
továbbhasznosítás lehetőségeit és szabályozza a vízgazdálkodási
tevékenységet.
Fogalom meghatározások
Vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek
megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés
(vízkárelhárítás).
Vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási,
áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének,
partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása.
Vízhasználó: az a természetes személy, jogi személy és a természetes
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasága, aki
(amely) vizet szolgáltatás teljesítésére, vagy saját céljaira vesz igénybe.
Vízi-munka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz
lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét, vagy minőségét, medrét,
partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és
mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése,
ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.
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Vízi-létesítmény: az a mű (vízi-közmű), műtárgy, berendezés, felszerelés,
vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási
viszonyait, mennyiségét, vagy minőségét, medrének vagy partjának
állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása (ideértve a vízi-közművekkel
végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást), minőségének és
mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások
végzése, vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.
Közcélú vízi-létesítmény: amely az államnak, illetve a helyi
önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait,
különösen a vízi-közművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei
elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását,
pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való
gazdálkodását szolgálja,
Saját célú vízi-létesítmények: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási,
mezőgazdasági vízellátást (így például szennyvízelhelyezést, átvezetést,
tisztítást, öntözést) vízkár-elhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási
feladatokat ellátó művek.
Vízkészlet-gazdálkodás: azoknak a tevékenységeknek az összessége,
amelyeknek célja a vizek használatára irányuló igények kielégítése oly
módon, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan
változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés lehetősége
ne csökkenjen.
Közfeladat: az államnak, a helyi önkormányzatnak és a társulatnak a
hatályos törvényekben megjelölt feladatai, továbbá a tulajdonukban, illetve
használatukban lévő vizek és vízi-létesítmények tulajdonlásából, vagy
használatából eredő feladatai.
Közérdek mértéke: a közfeladatoknak a külön jogszabályban
meghatározott személyi és tárgyi feltételekre is figyelemmel megállapított
színvonalon történő ellátása.
Meder: a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló természetes
mélyedés, vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig
a víz rendszeresen elborít.
Mezőgazdasági célú vízgazdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit
szolgáló vízhasznosítási és vízkár-elhárítási tevékenység a kizárólagos
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állami tulajdonban lévő vizek és közcélú vízi-létesítményekkel összefüggő
feladatok, valamint a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével.
Védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi-létesítmény.
Védőterület (ideértve a védősávot): az üzemelő, illetve a tervezett
vízkivételi műveket körülvevő terület, amelyet a vízkivétel - mennyiségi,
minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban
kell tartani.
Vízbázis: vízkivételi művek által hasznosításra igénybe vett, illetve arra
kijelölt terület vagy felszín alatti térrész és az onnan kitermelhető
vízkészlet a meglévő, illetőleg a tervezett vízbeszerző létesítményekkel
együtt.
Vízfolyás: minden olyan természetes, vagy mesterséges terepalakulat,
amelyben állandóan, vagy időszakosan víz áramlik.
Vízijármű: víziközlekedésre, szállításra, illetve úszó létesítmény
továbbítására szolgáló úszó munkagépnek, úszóműnek és úszó anyagok
kötelékének nem minősülő úszó létesítmény.

A rendelet hatálya kiterjed
2.§ (1) A község közigazgatási határain belül elhelyezkedő, önkormányzati
tulajdonban lévő, illetve az önkormányzatnak üzemeltetésre átadott HoltTisza vizére, medrére és partjaira, vízparti növedékeire,
(2) A vízi-munkákra és vízi-létesítményekre, továbbá minden olyan
munkára és tevékenységre, amely a holtág vizének folyási, áramlási
viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának
állapotát érinti,
(3) A lakossági, mezőgazdasági, halászati és egyéb vízigények kielégítését
szolgáló vízhasználatokra, a vízi környezettel kapcsolatos hasznosítási
formákra,
(4) A fenti tevékenységekkel kapcsolatba kerülő valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki.
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II. fejezet
Tulajdon-és vízjogi rendelkezések
3.§ (1)A Holt-Tiszával összefüggő tulajdonjogi viszonyok:

Hrsz.
045/1
045/2
053
055
056/1
057
046
041/3
043/a
043/b
Összesen:

Terület
ha
m2
23
1
10
12
17
5
3
1
74

1506
1817
2503
699
1028
2417
5229
3872
1265
4443
4779

Művelési ág
Kivett, Holt-Tisza töltés
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, Holt-Tisza töltés
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, Tisza-Holtág
Kivett, csat. és sziv. telep
Kivett, véderdő

Ebből:
A szajoli önkormányzat tulajdona:
A tiszapüspöki önkormányzat tulajdona:
Szajoli Egyetértés Szövetkezet tulajdona:

Tulajdonos
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat
T.püspöki Önkormányzat
Szajoli Egyetértés Szöv.
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Önkormányzat

46 ha 7436 m2
17 ha 5229 m2
5 ha 3872 m2

(2) A holtág tóegységeinek területe összesen: 69 ha 6537 m2.
(3) A szajoli Holt-Tisza ágon történő halászati jog gyakorlásának módjáról a
Szajoli Holt-Tisza Társult Halászati Közösség jogosult rendelkezni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott halászati közösség jogosult a HoltTisza halászati jogát haszonbérbe adni.
4. § Tiszapüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/1993.(VI. 15.)
számú határozatával a tulajdonában lévő 046 hrsz-ú területre vonatkozóan
üzemeltetési jogát átruházta Szajol Község Önkormányzatára.
5.§ A Szajoli Egyetértés Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet
Szajol Község Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján a
tulajdonában lévő, 041/3 hrsz-ú terület üzemeltetési jogát átruházta Szajol
Község Önkormányzatára.

5

6.§ A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség Szajol Község Önkormányzata részére vízjogi üzemeltetési
engedélyt adott. A Szajoli Holt-Tisza üzemeltetéséhez a 4924-7/2011.
számú határozata alapján 2016. július 15-ig hozzájárult.
7.§ A Szajoli Holt-Tisza funkciói:
a)- belvíztározás
b)- öntözővíz tározás
c)- halászat, horgászat
d)- jóléti hasznosítás
8.§ A Holt-Tisza vízjogi adatai:
a)- vízgyűjtő területe: 2000 ha
b)- hossza: 7845 m
c)- átlagos vízmélysége: 2,0 - 2,5 m
d)- átlagos szélessége: 120 m
e)- ökológiai vízszint: 82,00 mBf
f)- öntözési üzemvízszint: 82,45 mBf
g)- maximális vízszint: 82,53 mBf
h)- mértékadó vízmérce: "0" 82,00 mBf, a halásztelepi áttöltésnél
i)- vízügyi felügyelet szempontjából: II. kategória
III. fejezet
Vízi-létesítmények, vízigényekkel kapcsolatos rendelkezések
9.§ A Holt-Tiszán a 043a helyrajzi számon elhelyezkedő szivattyútelep közcélú
vízi-létesítmény, amely ellátja az üzemeltetési engedélyben meghatározott
vízgazdálkodási feladatokat.
10.§ (1) A Holt-Tiszán saját célú vízi-létesítmények üzemi, mezőgazdasági,
háztartási (magán) jellegű vízellátási feladatok céljából üzemeltethetők.
(2) A vízi-létesítmény üzemeltetése engedélyköteles.
11.§ (1) A Holt-Tisza vízterületén vízi-állások létesíthetők és használhatók, a
víz közterületi partszakaszaihoz kapcsolódóan.
(2) A vízi-állások létesítésére és használatára jelenleg az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
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építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
12.§ A Holt-Tisza vízkészletét csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy
az ökológiai vízszint mértéke biztosítható legyen.
13.§ A vízigények kielégítésének sorrendje:
a)- haltenyésztési,
b)- mezőgazdasági,
c)- természetvédelmi vízhasználat.
14.§ A gazdasági vízhasználóknak (öntözés, halászat) vízjogi üzemeltetési
engedéllyel kell rendelkezniük.
15.§ (1) A víz igénybevételére a vízhasználó vízszolgáltatási szerződést köteles
kötni a Polgármesteri Hivatallal.
(2)

Vízigény kielégítése csak az
meghatározott mértékig biztosítható.

Üzemeltetési

Szabályzatban

16.§ A vízigény nem elégíthető ki, ha az indokolatlan, vagy a rendelkezésre álló
vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmének érdekét, vagy egyéb
gazdasági érdeket sért.
17.§ Ha a felhasználható vízmennyiség természeti, vagy egyéb elháríthatatlan
okból csökken, a vízhasználat kártalanítás nélkül korlátozható,
szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett
megszüntethető.
IV. fejezet
Használati díj rendelkezései
18.§ A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízhasználók vízkészletjárulékot kötelesek fizetni az engedélyükben meghatározottak szerint.
19.§ A Holt-Tisza vízhasználóira megállapított vízfelhasználási díj:
a) kert művelési ágú zártkerti ingatlan esetében:
2.000.- Ft + ÁFA/év.
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b) mezőgazdasági rendeltetésű földterület (1000 m2 felett) esetében:
15.- Ft + ÁFA/m3.
20.§ A vízhasználatra a Polgármesteri Hivatalnak szerződést kell kötni a
hasznosítókkal.
21.§ A vízhasználat jogszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.
22.§ Az önkormányzat képviselő-testületének joga a díjak felülvizsgálata,
módosítása, minden év december 31-ig.
V. fejezet
Környezetvédelmi rendelkezések
23.§ A súlyos fertőzést előidéző tömeges halpusztulás esetén a halászati jog
haszonbérlője köteles az észlelést követően az azonnali intézkedést
megtenni a védekezésre, különösen az eltávolítás és megsemmisítés
vonatkozásában.
24.§ (1) A Holt-Tisza vízszintjének szabályozásával a környező térségek
talajvíz viszonyai is állandósulnak, ezért fertőző, vagy szennyező
anyag talajon, vagy talajban történő elhelyezése tilos.
(2) A tilalom megszegője szabálysértést követ el és köteles saját költségén
az eredeti állapotot visszaállítani.
25.§ A Holt-Tisza medrébe haszonállatot semmilyen céllal beengedni nem
lehet.
26.§ (1) A Holt-Tisza vízterületébe a szerves anyagok bejuttatása szigorúan
tilos.
(2) Tilos a szennyvizeknek (kommunális, házi, ipari) a holtágba vezetése.
(3) Holt-Tisza menti ingatlanok tulajdonosai a keletkező szennyvizeket
kizárólag zárt, szivárgásmentes gyűjtőaknákba helyezhetik el, ezek
rendszeres ürítéséről kötelesek gondoskodni.
27.§ (1) A Holt-Tisza ökológiai és tájesztétikai szempontjainak érvényesítése
érdekében folytatni kell a környezet rehabilitációját.
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(2) A természetvédelmi érdekek sérelme nélkül biztosítani kell a vízi
növényzet (nád) időszakos eltávolítását, a parti területek kaszálását, a
partok karbantartását.
28.§ (1)A Holt-Tisza teljes szakaszán TILOS fürödni!
(2) A Holt-Tisza teljes területén vízijárművel tartózkodni és közlekedni az
alábbi időszakokban TILOS:
a) március 15-től október 15-ig
21,00 és 05,00 óra között,
b) október 16-tól március 14-ig
20,00 és 06,00 óra között!
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a Holt-Tisza
mindenkori haszonbérlőjének tulajdonában vagy használatában álló
vízijárművekre, továbbá a rendőrség és a katasztrófavédelem által
üzemeltetett járművekre, illetve a műszaki vagy emberélet mentésére
igénybe vett, fenti szervek tulajdonában vagy használatában nem álló
járművekre, továbbá a partról is felismerhető, külön jogszabályban
meghatározott jelzőfénnyel ellátott, horgászati célokat szolgáló
vízijárművekre.
29.§ A Holt-Tisza vízkészletéből az engedélyezett vízkivételt biztosító
berendezések, gépek üzem- és kenőanyagai nem szennyezhetik a talajt,
talajvizet és nem kerülhetnek a mederbe. Az ilyen vízkivételi mű
üzemeltetőjének kötelessége a biztonságos és szennyezés-mentes
motorüzem biztosítása.
30.§ (1) Ha a gondatlan kezelés, vagy használat következtében a vízfelületen,
ill. a parti sávban rendkívüli környezet-szennyeződés következik be,
ennek elhárítása a károkozó kötelessége.
(2) Amennyiben a vízminőség-védelmi kárelhárítás műszaki feladatait nem
végzi el azonnali beavatkozással, a Polgármesteri Hivatal a károkozó
költségére a műszaki beavatkozást megrendeli az erre illetékes
szervezetnél.
(3) A káreset bekövetkezéséről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőséget, valamint a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságot tájékoztatni kell.

9

31.§ A víz minőségében okozott károk elhárításának költségei a károkozót
terhelik, mely felelősség alól nem mentesít a szabálysértés során kiszabott
bírság.
32.§ A Holt-Tisza mentén elhelyezkedő vízi-növényzet rongálása, égetése
valamennyi évszakban szigorúan TILOS!
33.§ A Holt-Tisza gátrendszerének, műtárgyainak bárminemű rongálása
szigorúan TILOS!
VI. fejezet
Üzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezések
34.§ A vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokat ellátó szakhatóságok
hatáskörükben eljárva a vízjogi engedély előírásain keresztül biztosítják
az üzemeltetést.
35.§ (1) Hatósági engedélyezési szempontból a vízi-létesítmények az I. fokú
vízügyi hatóság hatáskörébe tartoznak.
(2) A vízi-létesítménynek nem minősülő vízi-állás (stég) létesítése
ügyében az I. fokú építésügyi hatóság jár el.
36.§ A Holt-Tisza partjai mentén a partéltől számítottan 5 m-es sávot szabadon
kell hagyni a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítására, amely a
parti sávval határos ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
37.§ A Holt-Tisza vízminőség-szabályozása gravitációsan és szivattyúkkal
történik.
Záró rendelkezések
38.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével a
28/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Szajol, 2014. december 19.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez
a szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről

1-2.§-okhoz
Általános rendelkezéseket, fogalom meghatározásokat tartalmaz, továbbá
rendezi a hatályra vonatkozó alapvető szabályokat.
3-8.§-okhoz
A Holt-Tiszával kapcsolatos tulajdonviszonyokat rendezi, külön kitérve a
halászati jog gyakorlására. Ezen §-ok tartalmazzák a társtulajdonosoknak a
vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, melynek keretében az üzemeltetési
jogokat a Szajol Községi Önkormányzat gyakorolja. Itt kerültek meghatározásra
a Holt-Tisza funkciói, valamint vízjogi adatai is.
9-17.§-okhoz
A vízi létesítményekkel és a vízigényekkel kapcsolatos eljárási szabályokat
tartalmazzák, külön kitérve a vízigények kielégítési sorrendjére és annak
esetleges korlátaira.

18-22.§-okhoz
A Holt-Tisza használati díjaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, illetve
az azzal kapcsolatos eljárási és ellenőrzési feladatokat.
23-33.§-okhoz
A rendelet kiemelt figyelmet fordít a Holt-Tisza természetes környezetének
megóvására, a vízminőség védelemre, és az esetlegesen bekövetkezett károk
helyreállításának kérdéseire.
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34-37.§-okhoz
Az üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető műszaki-technikai és eljárási kérdéseket
tartalmazza.
38.§-hoz
Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2014. december 19.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

