Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel.: 56/556-010

Meghívó

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2017. FEBRUÁR 23-án – CSÜTÖRTÖKÖN - 15,00 ÓRAKOR
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART
Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tárgyalóterme

Napirendi javaslat:
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

napirend:
Fegyvernek
Város
területén
fenntartott
temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
napirend: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
intézményvezető kinevezéséről
napirend: A Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezető
kinevezéséről
napirend:
A
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési
és
Fejlesztési
Intézmény
intézményvezető kinevezéséről
napirend: Fegyvernek Város Polgármestere szabadság
ütemezésének jóváhagyásáról
napirend:
Szociális
ellátások
szabályozásáról
szóló
önkormányzat rendelet módosításáról (a személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátások
térítési
díjának
megállapítása)

Előadó: Tatár László polgármester
Meghívottak:
Képviselő-testület tagjai
dr. Pető Zoltán jegyző

Fegyvernek, 2017. február 21.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén a temetkezési szolgáltatásokat a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (továbbiakban: Intézmény) látja
el. A temetkezési szolgáltatások egyes díjait (sírhely díjak, sírbolt díjtételei, újraváltás, sírjel
állítás) a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993. (III.05.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A 2017. január 1-től életbe lépő ÁFA változások (terület bérbeadás) szükségessé tették több
önkormányzati rendelet módosítását, mely alapja az Intézmény és az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének.
Felülvizsgálva az Intézmény által ellátott feladatokat megállapításra került, hogy a
temetkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó sírhelyváltás és újraváltás is területbérletnek minősül,
így szükséges további önkormányzati rendelet módosítása.
A Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről
szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletében szereplő díjak nettó összeg
+ ÁFA tartalommal kerültek meghatározásra, melynek módosítását javaslom az
önkormányzati költségvetés stabilizálása érdekében.
Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2017.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 2. sz. melléklete a rendelet 1.sz. melléklete szerint módosul.
2. §. A rendelet 2017. február 27-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

1. sz. melléklete
2. sz. melléklet
I. A temetkezési díjak

díj

Sírhely
(Ft)
___________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
31.750,- 2-es sírhely
44.450,- gyermek sírhely
8.890,- urnasírhely
20.320,- urnafal
17.780,II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja 89.- Ft/m2/év
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

31.750,44.450,6.731,12.700,12.700,-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként
a.) egyéni alkalmi díj
b.) évi átalánydíj

14.000,- Ft/db + ÁFA
200.000,- Ft + ÁFA
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezető kinevezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§-a
és ennek
végrehajtására kiadott 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet értelmében a magasabb vezető
beosztása ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. január 26-ai
ülésén, a 11/2017.(I.26) számú határozatával pályázatot írt ki a Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői állásra.
A megbízás időtartama 5 évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig szól.
A pályázat kiírásra 1 db pályázat érkezett.
- Danyi Antal pályázata a pályázati feltételeknek és jogszabályi előírásoknak
megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
………/2017.(II.23.) sz.

határozat javaslat:

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezető kinevezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 77/1993. Korm. rendeletben
foglaltakra
figyelemmel,
a
Fegyverneki
Gyermekélelmezési
Konyha
intézményvezetőjének 5 évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig

Danyi Antalt
nevezi ki.
Garantált alapilletménye:
„ F ” fizetési osztály 13 számú fizetési fokozat alapján
- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )
- egyéb pótlék

188.795.-Ft
50.000.-Ft
61.957.-Ft
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Összesen:
Kerekítve:

--------------------------------300.752.-Ft
301.000.-Ft

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2017. február 20.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére a Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezető kinevezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§-a
és ennek
végrehajtására kiadott 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet értelmében a magasabb vezető
beosztása ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. január 26-ai
ülésén, a 13/2017.(I.26) számú határozatával pályázatot írt ki a Fegyverneki Orvosi Rendelő
intézményvezetői állásra.
A megbízás időtartama 5 évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig szól.
A 13/2002.(III.28) EüM. rendelet 1.§ (1) bekezdés értelmében egészségügyi közszolgáltatást
nyújtó gyógyintézet vezetésével olyan személy bízható meg, aki orvostudományi vagy egyéb
egyetemi szintű végzettséggel, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser
szakképesítéssel, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik.
A pályázat kiírásra 1 db pályázat érkezett.
- Négyesiné Cseh Anikó pályázata a pályázati feltételeknek és jogszabályi előírásoknak
nem felel meg, mivel megfelelő végzettséggel nem rendelkezik és az 5 éves vezetői
gyakorlata sincs meg.
A 13/2002.(III.28) EüM. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az előírt képesítési feltétel,
valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat 5 évre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
………/2017.(II.23.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezető kinevezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 356/2008.
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Fegyverneki Orvosi Rendelő
intézményvezetőjének a 13/2002. (III.28) EüM. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján 5
évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig
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Négyesiné Cseh Anikót
nevezi ki.
Illetménye:
-„ F ” fizetési osztály 1. számú fizetési fokozat alapján
- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )
- egyéb pótlék
Összesen:
Kerekítve:

122.000.-Ft
50.000.-Ft
24.900.-Ft
--------------------------------196.900.-Ft
196.900.-Ft

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2002.(III.28) EüM.
rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az előírt képesítési feltételek, valamint a vezetői
gyakorlat megléte alól 5 év időtartamra megadja a felmentés.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2017. február 20.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
intézményvezető kinevezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§-a
és ennek
végrehajtására kiadott 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet értelmében a magasabb vezető
beosztása ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. január 26-ai
ülésén, a 12/2017.(I.26) számú határozatával pályázatot írt ki a Fegyverneki Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény intézményvezetői állásra.
A megbízás időtartama 5 évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig szól.
A pályázat kiírásra 1 db pályázat érkezett.
- Huber József pályázata a pályázati feltételeknek és jogszabályi előírásoknak
megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
………./2017.(II.23.) sz.
A Fegyverneki Mezőgazdasági,
intézményvezető kinevezéséről

határozati javaslat:
Városüzemeltetési

és

Fejlesztési

Intézmény

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 77/1993. Korm. rendeletben
foglaltakra figyelemmel, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény intézményvezetőjének 5 évre, 2017.03.01-től – 2022.02.28-ig
Huber Józsefet
nevezi ki.
Garantált alapilletménye:
„ F ” fizetési osztály 6. számú fizetési fokozat alapján
- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

144.570.-Ft
50.000.-Ft.
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- egyéb pótlék
Összesen:
Kerekítve:

85.400.-Ft
--------------------------------279.970.-Ft
280.000.-Ft

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2017. február 20.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére Fegyvernek Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv) 2014.
december
12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester,
alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen
fejezet rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi
szabályozásról is, melynek értelmében a
főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 2 munkanap
gyermek után járó pótszabadság is.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján: „ A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot
az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A
polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen
tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható,
rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett
előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2017. évi
szabadság ütemezésemet az alábbiak szerint:
2017.03.20-tól – 2017.03.24-ig 5 nap
2017.07.10-től – 2017.07.28-ig 15 nap
2017.08.21-től – 2017.08.21-ig 5 nap
2017.09.01-től – 2017.09.01-ig 6 nap
2017.11.02-től – 2017.11.03-ig 2 nap
2017.12.18-tól – 2017.12.29-ig 8 nap
Összesen:
41 nap
Fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.
………/2017.( II.23.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdés alapján Tatár László polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
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2017.03.20-tól – 2017.03.24-ig 5 nap
2017.07.10-től – 2017.07.28-ig 15 nap
2017.08.21-től – 2017.08.21-ig 5 nap
2017.09.01-től – 2017.09.01-ig 6 nap
2017.11.02-től – 2017.11.03-ig 2 nap
2017.12.18-tól – 2017.12.29-ig 8 nap
Összesen:
41 nap
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. február 20.
Tatár László
polgármester

1

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli ülésére a
szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc.
tv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodások körébe tartozó szociális ellátások
intézményi térítési díjait tárgyév április 1-jéig állapítja meg a fenntartó. Az intézményi térítési díj a
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. A térítési díjat jogszabály alapján, szolgáltatásonként kell meghatározni.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója a Csorba Mikro-térségi
Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Megállapodás 8.A. 1) és 2) pontjai alapján
Örményes és Kuncsorba KözségekÖnkormányzatainak Képviselőtestületei határozattal
megállapítják a településeikre vonatkozó intézményi térítési díjakat, amelyek szó szerint beépülnek
Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendeletébe a Fegyvernek településre vonatkozó
intézményi térítési díjakkal együtt.
2016. január 1-jétől a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a házi segítségnyújtás térítési díját külön kell meghatározni
szociális segítésre és személyi gondozásra, ezek együttes összege adja a szolgáltatás térítési díját,
valamint nappali ellátás esetében külön kell meghatározni napközbeni ott tartózkodásra és külön
étkeztetést is igénybevételére. Jogszabály alapján az idősek klubjaiban nem kötelező az étkeztetés
igénybevétele.A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi és személyi térítési díjat
étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra (adag), házi segítségnyújtás esetében gondozási
órára kell meghatározni. Mivel a felmerülő költségek településenként eltérnek, ezért az intézményi
térítési díjakat is így kell megállapítani.
A fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe
véve az igénybevevő rendszeres jövedelmét, valamint a szoc. tv. 116. § (3) bekezdésébe foglalt
jogszabályokat.
A 2017-es évi önköltség számításokat és az intézményi térítési díj összegének kiszámítását az
előterjesztés melléklete tartalmazza településenként.
2017. ÉVRE VONATKOZÓ ÖNKÖLTSÉGÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS

FEGYVERNEK TELEPHELY
1.) ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

8.875,- e Ft
2.306,- e Ft
528,- e Ft
11.709,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:
11.709,- e Ft / 27197 adag =
430,55 Ft / fő / nap
+ 2017. évi ebéd térítési díj
680 Ft / adag
Önköltség összesen:
1.110,55 Ft / adag / nap
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Intézményi térítési díj: 1.111 Ft / adag
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyhának egy adag ebédért 680 forintot fizet az intézmény,
így 680 Ft / adag árat javasolunk elfogadni maximális térítési díjnak.
Az étkezésnél meghaladja az egy adagra jutó önköltség a Gyermekélelmezési Konyhának fizetendő
térítési díjat (intézményi térítési díj). Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a
fizetendő személyi térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagyarányú
csökkenését, ami normatíva csökkenést eredményezhet.
A kiszállítás térítési díját továbbra is 80 Ft / nap összegben javasoljuk.
2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

12.198,- e Ft
2.910,- e Ft
731,- e Ft
15.839,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: 15.839,- e Ft / 10040 gondozási óra / év = 1.578 Ft / óra
Intézményi térítési díj:
- szociális segítés esetén 1.578 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.578 Ft / óra
3.) NAPPALI ELLÁTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

20.285,- e Ft
4.163,- e Ft
3.189- e Ft
27.637,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 27.637,- e Ft / 251 nap / 90 fő = 1.223 Ft / nap / fő
Intézményi térítési díj:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.223 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.223 Ft / fő + 680 Ft / adag = 1.903 Ft / nap
A szoc. tv. alapjánétkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre
a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.
Szociálisan nem rászorulók esetén a fizetendő térítési díj:
- étkeztetés esetén 1.111 Ft / adag
- ebéd házhozszállítás 80 Ft / nap
- házi segítségnyújtáson belül szociális segítés esetén 1.578 Ft / óra
- házi segítségnyújtáson belül személyi gondozás esetén 1.578 Ft / óra
- nappali ellátás étkeztetés nélkül esetén 1.223 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével esetén 1.223 Ft / nap + 1.111 Ft / adag
Az SOS telefonok térítési díját nem javasoljuk növelni, így az továbbra is 500 Ft/hónap.
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ÖRMÉNYES TELEPHELY
1.) ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

Egy ellátási napra jutó önköltség:
2.575,- e Ft / 8501 adag =
+ 2017. évi ebéd térítési díj
Önköltség összesen:

836,- e Ft
200,- e Ft
34,- e Ft
1.070,- e Ft

125 Ft / fő / nap
660 Ft / adag
785 Ft / adag / nap

Intézményi térítési díj: 785 Ft / adag
Javasolt térítési díj 660 Ft / adag, mivel az intézmény 660 Ft / adag összeget fizet a Tiszatenyői
Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést.
A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft / nap összegben javasoljuk.
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére: 730 Ft / adag
2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

2.241,- e Ft
560,- e Ft
71,- e Ft
2.872,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: 2.872,- e Ft / 3012 gondozási óra / év = 953 Ft / óra
Intézményi térítési díj:
- szociális segítés esetén 953 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 953 Ft / óra
Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulók részére:
- szociális segítés esetén 0 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 0 Ft / óra
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére:
- szociális segítés esetén 953 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 953 Ft / óra
3.) NAPPALI ELLÁTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

5.536,- e Ft
1.418,- e Ft
768,- e Ft
7.722,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 7.722,- e Ft / 251 nap / 30 fő = 1.025 Ft / nap / fő
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Intézményi térítési díj:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.025 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.025 Ft / fő + 730 Ft / adag = 1.755 Ft / nap
Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulók részére:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 0 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 660 Ft / nap
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.025 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.025 Ft / fő + 785 Ft / adag = 1.810 Ft / nap

KUNCSORBA TELEPHELY
1.) ÉTKEZTETÉS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

Egy ellátási napra jutó önköltség:
948,- e Ft / 6385 adag =
+ 2017. évi ebéd térítési díj
Önköltség összesen:

673,- e Ft
182,- e Ft
93,- e Ft
948,- e Ft

148 Ft / fő / nap
660 Ft / adag
808 Ft / adag / nap

Intézményi térítési díj: 808 Ft / adag
Javasolt térítési díj 660 Ft / adag, mivel az intézmény 660 Ft / adag összeget fizet a Tiszatenyői
Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést.
A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft / nap összegben javasoljuk.
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére: 808 Ft / adag
2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

3.388,- e Ft
915,- e Ft
124,- e Ft
4.427,- e Ft

Egy órára jutó önköltség: 4.427,- e Ft / 4016 gondozási óra / év = 1.102 Ft / óra
Intézményi térítési díj:
- szociális segítés esetén 1.102 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.102 Ft / óra
Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulók részére:
- szociális segítés esetén 100 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 100 Ft / óra
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére:
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- szociális segítés esetén 1.102 Ft / óra
- személyi gondozás esetén 1.102 Ft / óra
3.) NAPPALI ELLÁTÁS
Kiadások:

- személyi juttatások
- járulékok
- dologi kiadások
Összes kiadás:

5.199,- e Ft
1.398,- e Ft
919,- e Ft
7.516,- e Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 7.516,- e Ft / 251 nap / 40 fő = 749 Ft / nap / fő
Intézményi térítési díj:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 749 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 749 Ft / fő + 660 Ft / adag = 1.409 Ft / nap
Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulók részére:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 0 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 660 Ft / nap
Térítési díj a szociálisan nem rászorulók részére:
- nappali ellátás étkeztetés nélkül 749 Ft / nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 749 Ft / fő + 660 Ft / adag = 1.409 Ft / nap
A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendelet-tervezetet
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………/2017.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 17. § lép:
17. §
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 1.111 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.578 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.578 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.223 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.223 Ft / nap + 1.111 Ft / adag
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e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhetőtérítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 680 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 500 Ft / óra
 személyi gondozás: 500 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 680 Ft / adag
e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(3) A fegyverneki telephelyena szociálisan nem rászorulók térítési díjaiaz alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 1.111 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.578 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.578 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.223 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.223 Ft / nap + 1.111 Ft / adag
(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község
ÖnkormányzatKépviselőtestületének ……… /2017. (…….) önkormányzati határozata alapján
az alábbiak:
a) Étkeztetés: 785 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 953 Ft / óra
 személyi gondozás: 953 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.025 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.025 Ft / nap + 785 Ft / adag
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai a szociálisan rászorulók
részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének……… /2017. (…….)
önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 0 Ft / óra
 személyi gondozás: 0 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 660 Ft / adag
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(7) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 730Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 953 Ft / óra
 személyi gondozás: 953 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.025 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.025 Ft / nap + 785 Ft / adag
(8) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestületének ……… /2017. (…….)önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 808 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.102 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.102 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 749 Ft / nap
 étkeztetéssel: 749 Ft / nap + 808 Ft / adag
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximális kérhetőtérítési díjai a szociálisan rászorulók
részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének ……… /2017.
(…….)önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 100 Ft / óra
 személyi gondozás: 100 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 660 Ft / adag
(11) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 808 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.102 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.102 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 749 Ft / nap
 étkeztetéssel: 749 Ft / nap + 808 Ft / adag
(12) A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.

8

2. § E rendelet 2017. április 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

Készítette: Barta Józsefné

dr. Pető Zoltán
jegyző

1
Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai rendkívüli
ülésére az Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és
Horgászrendjéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 225/2005.(XII.15.) sz. határozattal fogadta el az Alsóréti Holt-Tisza
Halgazdálkodási tervét és horgászrendjét, amelyet többször módosítottak.
A horgász egyesületek vezetőivel 2016. decemberében folytatott egyeztetést követően a tervet
és horgászrendet a 139/2016. (XII.14.) sz. határozattal módosította a Képviselőtestület.
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.
(XII.29.) VM. rendelet 8. számú melléklet 2. részében szabályozza, hogy az amur
idegenhonos halfajnak minősül. A 28.§. (17) szerint az őshonos halállomány védelme
érdekében idegenhonos halfajokat a vízbe visszaengedni tilos. Ezért a jogszabályi rendelkezés
miatt, a nem őshonos amurra vonatkozó rendelkezéseket is törölni kell a tervből az alábbiak
szerint:
II.6.1. pontból az alábbi szövegrészeket törölni kell:
„Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm.” és
„A 8 kg feletti amur nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.”
Mivel a tervezett haltelepítések közbeszerzése már 2016-2017. évre előző évben megtörtént,
ezért 2017. évre pontosítani szükséges a tervben a telepítendő süllő állományra vonatkozó
adatokat:
eredeti szöveg:
Halfaj
korosztály
Süllő
ivadék
módosított szöveg:
Halfaj
korosztály
Süllő
kétnyaras

db
5000

átlagsúly
-

db/ha
52

kg
-

kg/ha
-

db
570

átlagsúly
20

db/ha
6

kg
114

kg/ha
1,2

Fentiekre tekintettel javaslom a 2016. évben elfogadott terv hatályon kívül helyezését és a
határozati javaslat mellékleteként új Halgazdálkodási Terv és Horgászrend elfogadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen:

2
………/2017.(II.23.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervét és Horgászrendjét.
2.) Ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és
Horgászrendjéről szóló 139/2016.(XII.14.) sz. önkormányzati határozatot hatályon
kívül helyezi.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője

Fegyvernek, 2017. február 21.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK ALSÓRÉTI HOLT-TISZA

HALGAZDÁLKODÁSI TERVE

HALÁSZATI JOG JOGOSULTJA:

ALSÓRÉTI HOLT-TISZA
HALÁSZATI KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN:
FEGYVERNEK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2017. február 23.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Alsóréti Holt-Tisza
Halászati Közösség,
mint
Halászatra jogosult
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HALGAZDÁLKODÁSI TERV

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.1.

A vízterület neve:
Fegyvernek-Alsóréti Holt-Tisza

I.2.

A vízterület határai:

a.)

Önkormányzati tulajdonú vízterület:

Törökszentmiklós Önkormányzat:
Törökszentmiklósi külterület: 0357 hrsz.,
0365/12 hrsz
Nagykörű Önkormányzat:
Nagykörűi külterület: 0203/a; 0205 hrsz.,
Fegyvernek Önkormányzat:
Fegyverneki külterület: 0390/1; 0390/2 hrsz
012/a ;018/a; 018/c hrsz
0383; 0386 hrsz
Nagykörűi külterület: 0207/a hrsz
b.)

Egyéb tulajdonú vízterület:

Nagykörű Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet a nagykörűi külterület 0186/1;
0188/1; 0199/1; 0199/3 hrsz-ból a Holt-Tisza művelési ág.
I.3.1

A halászati jog tulajdonosa, címe, telefonszáma:
Társult Halászati közösségben:

Fegyvenek Város Önkormányzata, Fegyvernek, Szent E. út 171. sz.
Telefon:
56/556-010.
Törökszentmiklós Önkormányzata, Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út, 135/a.
Telefon:
56/390-958
Nagykörű Község Önkormányzata, Nagykörű, Május 1. út 1.
Telefon:
56/ 494-001
Magyar Állam képviseletében: Szolnok Megyei Önkormányzat FM. Hivatala, Szolnok,
Kossuth Lajos út, 2.
Telefon:
56/516-837
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I.3.2. A Társult Halászati Közösség nevében a halászati jogot a tulajdonosi
közösség 4/2014. (XII.25.) számú határozata alapján:
Fegyvernek Város Önkormányzata gyakorolja
képviselője: Fegyvernek Város Polgármestere
(Halászati közösség határozata - Mellékletben).
I.3.3.
ellátja:

A halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatokat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 233/2005. (XII.15.) számú határozata
alapján:
Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény,
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
Telefon: 56/ 556-018
(Melléklet: Alapító Okirat)

I.4.

A használatba adási okmányok, illetve a vízterületek kimutatási sorszámai:

I.5.

A vízterület nagysága és megoszlása:

2/a esetén
2/b esetén
összesen

Holt-Tisza
47,4617
41,1594
88,6211

Mocsár
19,2795
19,2795

Össz
66,7412
41,1594
107,9006

A terület ökológiai adottságai, valamint a hasznosítási besorolások alapján a Holt-Tisza
halászatilag hasznosítható tényleges területe:
Holt-Tisza:88,6211, + mocsár 19,2795, Σ = 107,9 ha, ≈ 108 ha
I.6.

Elérendő cél:

A holtág egyéb irányú rendeltetéséhez, és hasznosításához igazodó horgászati hasznosítás
kialakítása, és biztosítása. A holtágon végrehajtott rehabilitációs tevékenység
következtében az ökológiai feltételek jelentős mértékben javultak. A halgazdálkodás
során ennek megfelelő minőségű, a lehető legszélesebb faj-, és korösszetételű
halállomány kialakítása és fenntartása a cél. Az elsődleges horgászati hasznosítás mellett
szükség szerint az állomány halászati módszerekkel történő szabályozására kerülhet sor,
de csupán azért, hogy az élőhelyen a megfelelő korú, és sűrűségű halállomány tartósan
fennmaradhasson.
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II.

ELŐÍRÁSOK

II.1.

A halászat módja:

Az állományfelmérés, szabályozás, anyahalfogás és halmentés esetén a 2013. CII.
törvényben engedélyezett halászati eszközzel történhet, engedély alapján.
II.2

A horgászat módja:

Horgászni, a vonatkozó jogszabályok, a Horgászat Országos Szabályai és a helyi
horgászrend betartásával lehet.
A halászati vízterületen a halnak horgászeszközzel (készséggel) vagy a csalihalnak 1
négyzetméternél nem nagyobb, emelőhálóval való fogása.

II.3.

Kisszerszámos területi engedélyek száma és ára:

Nem adható ki.
II.4.

A kiadható horgász területi engedélyek száma és ára:

Összes kiadható éves területi engedély száma:

1200-1500 db

Felnőtt területi éves engedély:
1.100 db
Felnőtt területi napijegy:
500 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Felnőtt csónakos-etetőhajós-stéges területi napi jegy100 db
Felnőtt területi heti jegy:
50 db
Ifjúsági területi éves jegy:
50 db
Ifjúsági napi jegy:
50 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Gyermek területi éves:
300 db
Gyermek napi:
25 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy
200 db
Női területi éves
50 db
II.5.

20.000.- Ft
2.500.- Ft.
3.000.- Ft
10.000.- Ft
10.000.- Ft.
1.500.- Ft.
5.000.- Ft.
800.- Ft.
5.000.- Ft
10.000.-Ft

Halőrzés:

A halőrzési feladatokat a halászatra jogosult Fegyverneki Önkormányzat 4 fő mezőőre
valamint 2 fő halőr, a Törökszentmiklósi Önkormányzat alkalmazásában lévő mezőőrök
látják el.
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II.6.

Helyi horgászrend:

II.6.1. A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét szolgáló intézkedések:
A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre nyújtanak a holtág
halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet. Ezért ezek irtása, gyérítése,
károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért horgászokat az egyesület(ek) szigorúan
szankcionálják.
A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag nem juthat a
holtág vizébe.
Az elveszett horgászengedély, területi jegy, fogási napló csak új területi jegy váltásával
pótolható.
A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai állapotának
károsításával.
A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen
való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.
A jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően az „első tavaszi” és az „utolsó
őszi” telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre kihirdetésre.
Legkisebb kifogható méretek:
Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm.
A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm.
A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm
A süllő legkisebb kifogahtó mérete: 40 cm
Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya mellett
található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további szakasza
(pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott
védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
Az Alsóréti Holt-Tisza 1., 2., 3., és 4., tóegységében tilos csónakot használni.
A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) csak az 1., 2., és 5. számú
tóegységeken engedélyezett. A 3., és 4. számú tóegységeken a műcsalival történő pergetés
(pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett.
Az Alsóréti Holt-Tisza IV. tóegységén a horgászati tevékenység csak a jobb parton
(nagykörűi oldal) engedélyezett, a bal parton mindennemű horgászati tevékenység
folytatása tilos.
A 8 kg feletti ponty nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
A 8 kg feletti amur nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
A területi engedélyek minden esetben tartalmazzák:
- az engedélyes nevét és lakcímét,
- az érvényes állami horgászjegy számát,
- a halászati vízterület megnevezését,
- az engedély érvényességének időtartamát.
- a horgászat engedélyezett időtartamát naponta,
- az Országos Horgászrendben foglalt tilalmakra és korlátozásokra való figyelemfelhívást,
- a hatályos halászati jogszabályoktól való eltérést, a tilalmi idők, a méretkorlátozások a
naponta és évente kifogható mennyiségek terén,
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A területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt érvényes. A fogási lap
elvesztése esetén csak új területi engedély váltása esetén folytatható a horgászat.
A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az előző területi
engedélyének fogási táblázatát leadta. (Kivétel: az első váltás valamint a területi jegy és a
táblázat elvesztése)
A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.
A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival)
állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem.
Éjszakai (naplemente után) horgászat esetén a horgászhelyet jó láthatóan ki kell
világítani.
A helyi horgászrend szerint az éves, a heti és heti területi engedély biztosít lehetőséget
éjszakai horgászatra, a gyermek éves és napi jegyek éjszakai horgászatra nem jogosítanak.
Csónakos horgászat esetén a kikötéshez használt karókat a horgászat befejeztével ki kell
szedni, függetlenül attól, hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von
maga után.
Felnőtt éves területi jeggyel maximum 40 db nemeshal fogható.
Ifjúsági területi jeggyel évente maximum 30 db nemes hal fogható.
Gyermek területi jeggyel 5 db nemes hal fogható.
(ennek ellenőrizhetősége érdekében a területi jegy fogási mellékletet tartalmaz, amellyel
figyelemmel kísérhető az éves 40, 30 ill. 5 db nemeshal mennyiség).
Amennyiben ezt a mennyiséget a horgász megfogta, a horgászatot csak új területi
engedély megváltása esetén folytathatja.
Egy napijegy adott nap reggel 6 órájától másnap reggel 6 óráig jogosít horgászatra, kivéve
a gyermek napijegy, mellyel éjszakai horgászat nem végezhető.
Gyermekhorgász horgászati tevékenységet 1 db készséggel folytathat, kísérője a
horgászfelszerelést nem kezelheti.
Az érvényes felnőtt területi napijeggyel rendelkező a felnőtt horgász a méretkorlátozás alá
eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat, az ifjúsági
területi napi jeggyel a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kg-ot
foghat, a gyermek területi napi jeggyel pedig a méretkorlátozás alá eső halakból 1 db-ot
egyéb halból pedig 3 kg-ot foghat.
Csónakot és etetőhajót csak az éves csónakos-etetőhajós-stéges pótjegy vagy a csónakosetetőhajós-stéges napi jegy birtokában lehet használni. Csónak használata csak az 5.
tóegységen, etetőhajó használata pedig csak a 4. és 5. tóegységen engedélyezett.
Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot.
Stégről horgászati tevékenység csak éves csónakos-etetőhajós-stéges vagy csónakosetetőhajós-stéges napi jegy pótjegy birtokában végezhető
Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati tevékenységet
folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval és Kezelő által kiadott
fennmaradási vagy létesítési engedéllyel (regisztrácós számmal azonosítható) rendelkezik.

6
Halgazdálkodási Terv

III.
HALÁLLOMÁNY
ELŐÍRÁSOK

KIALAKÍTÁSA,

ÉVENKÉNTI

HALASÍTÁSI

Tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésre a horgász-fogások alapján, de ezek
szelektív, és pontatlan volta miatt csak egy általános képet kaphatunk arról, hogy a
holtágon milyen állománytársulások a legjellemzőbbek. Ezt a képet alapvetően
befolyásolja, hogy a horgászfogások csak bizonyos fenntartásokkal adnak képet a valós
állapotokról, ill. az eddigi halászati hasznosító a rendszeresen végrehajtott elektromos, ill.
egyéb halászati módszerekkel végrehajtott halászatai során, egyáltalán nem volt érdekelt a
valódi halállomány-összetételének rögzítésében.
A korábban számított adatokat ezennel, a megvalósított rehabilitáció pozitív hatásaival
kiegészítve rögzítjük Ennek során elsősorban, a halélettani szempontból kedvező mértékű
területnövekedést vettük figyelembe, valamint azt a tényt, hogy az új halászati hasznosító,
a megfelelő időben végrehajtandó kívánatos mértékű vízszintemeléssel, a természetes
szaporodás intenzívebb kihasználásával, halászati szakember alkalmazásával,
a szükséges vízminőségi vizsgálatok elvégzésével, az eddiginél lényegesen aktívabb
halőrzéssel kíván hozzájárulni a természetes szaporodás, valamint az optimális
halállomány kialakulásának biztosításához.
A Holtág haltermelő képességének maximalizálásához és fenntartásához hozzájárulnak
azok a hosszú távú elképzelések, amelyek során a horgász-, és rekreációs- turizmus, az
idegenforgalom megnövekedésével számolnak.. A Holtág vízminőségének folyamatos
ellenőrzése, a különböző fajok eltérő ívási igényeihez igazodó vízszintemelés, az
állományszabályozás erőteljesebb alkalmazása reményeink szerint jelentősen növelni
fogja, az eddigi halbiomassza, ill. a horgászok által ténylegesen kifogható halak
mennyiségét.
A víz jellege alapján elsősorban az állóvizet kedvelő fajok kihelyezése járhat
eredménnyel. Visszafogás során főként a pontyra van igény, de szívesen horgásznak itt
keszegfélékre, (vörösszárnyú keszeg, bodorka, dévérkeszeg, kárász, ezüstkárász,
jászkeszeg, stb.). A horgászoktól begyűjtött információk alapján a holtág törpeharcsaállománya túlnépesedett, degradált. A rendkívüli elszaporodottság miatt alacsony
egyedsúly és magas darabszám jellemzi e populációt, amely az ismert élettani okok miatt
a holtág egyéb halállományainak egészséges fejlődését is jelentősen hátráltatja. (Ikra és
ivadékkifalás). A holtágban is közismert az a késő-tavaszi, kora-nyári jelenség, amikor az
újonnan kikelt törpeharcsa ivadékok hatalmas „bolyban” bandázva, egy tömegben keresik
táplálékukat. Ebben az időszakban végrehajtott célirányos aprószemű szákolással jelentős
mennyiségű törpeharcsa ivadék eltávolítását tervezzük.
A csuka, mint a holtág jelenlegi csúcsragadozója, a rehabilitációs beavatkozások után is
remek életteret talált a területen. Mennyiségileg minden korosztályra kiterjedően
egészséges, reproduktív állománya él a holtágban. E populáció megőrzése, fenntartása
továbbra is fontos feladat. A tulajdonosváltást követően, az eddigi vizsgálatokat pótló
felmérések alapozhatják meg, hogy elegendő-e önfenntartáshoz jelenlegi állomány, vagy
esetleg bizonyos korosztályok pótlása szükséges.
A kiváló vízminőségű Nagykunsági Főcsatornából történő vízkivétel, a végrehajtott
rehabilitációs munkálatok (vezérárok kialakítása, kotrás, megnövelt vízmélység- és
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mennyiség), az intenzívebb vízforgalom biztosítása lassú, enyhe áramlást, szükség esetén
magasabb vízszint biztosítását teszi lehetővé. Ez a telelési esélyek jelentős növelése
mellet a rgadozó őn, -balin- állomány növelését teszi lehetővé.
A süllőállományról jelenleg nincs pontos képünk. A korábbi halászati hasznosító
„rablógazdálkodásáról” szóló bejelentések alapján a holtág kontrollálatlan elektromos
lehalászása során „mázsaszámra” történt kifogása és elszállítása a vízterületről, de hitelt
érdemlő jegyzőkönyv, dokumentáció nem született a témakörben. Ezért a korábbi
állapotokat tekintjük kiindulási alapoknak és az elkövetkezendő időszak fogási adatai
képezhetik a távolabbi kihelyezések érdemi alapjait.
Az eddigi pontatlan és hiányos visszafogási adatok, kihelyezési táblázatok,
tulajdonviszonyok szóbeli tájékoztatások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
holtág haltermelő képessége messze nincs kihasználva. Ennek ellenére a jelenlegi
környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével kijelenthető, hogy a holtágba busa,
ill. amur kihelyezése nem lehetséges, mivel a teljes szeparáltság, a természetes
átjárhatóság (szaporodási, táplálkozási, telelési migráció), kizárása a vízterületen nem
biztosítható.
A védett, ill. veszélyeztetett halfajok jelenléte csupán alkalmilag detektált, de az ökológiai
adottságok következtében az állóvizeket, ill. a lassú áramlású vizeket kedvelő fajok
számára nagyon kedvező feltételek biztosítottak. Az időnként előkerülő egyedek arra
utalnak, hogy mind a holtágban, mind a vízellátást biztosító Nagykunsági Főcsatornában
jelentős populációk növelik a terület ökológiai potenciálját. (csíkfélék, tarka-géb, nyurgaponty, stb.).
A holtág halállományának migrációja a vízeresztések (feltöltések) során a Nagykunsági
Főcsatorna felől csak egy durva ráccsal szabályozott. Amennyiben az okszerű
halgazdálkodás során fiatal korosztályú ponty, süllő. csuka, harcsa stb. telepítésekre kerül
sor, szükséges a durva halrácsok sűrűbb hálóval, szűrőráccsal történő felszerelése.
Ugyanekkor biztosítani kell a megfelelő tisztítással a víz szabad áramlását is.
A számítások alapja, az eddigi 87 ha helyett, a végrehajtott rehabilitáció alapján; - kb. 95
ha. (A halászatilag hasznosítható terület ugyan Σ=107-108 ha-, de ennek nádas, és mocsár
jellegű része miatt, a ténylegesen számítható terület kb. 95 ha.
ÉVENKÉNTI KIHELYEZÉSI IRÁNYSZÁMOK
Halfaj

korosztály

Ponty
Süllő

háromnyaras
kétnyaras

db
9500
570

átlagsúly
dkg/db
150
20

db/ha

kg

100
6

14250
114

kg/ha
150
1,2

Évente 3800 kg kétnyaras ponty és kb 200 e Ft értékű kárász, ill. különböző állóvizet
kedvelő keszegféle kihelyezésére kerülhet sor. Ennek pontos mennyiségi adatait,
(darabszám, egyedsúly, össz-biomassza), a mindenkori piaci lehetőségek határozzák meg.
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MELLÉKHASZNOSÍTÁSOK
Szükség szerint plankton (esetleg egyéb haltáplálék szervezet) kitermelése.
ELŐÍRÁSOK
A vízügyi
tartalmazza.

előírásokat

F E G Y V E R N E K,

a
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