Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
45/2013. (V.29.) KT határozata
A Cibakházi Holt-Tiszával kapcsolatos fejlesztési elképzelésekről
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.

A holtág rehabilitáció során megvalósítandó főbb szerkezeti elemek, intézkedések:
A:
A belső terhelések csökkentése érdekében:
- A holtág belső terhelés csökkentése érdekében a berohadt üledék eltávolítása
- A mederiszap eltávolítása a toxikus anyagok felhalmozódásának csökkenése céljából.
- A vízi növényzet gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.
B:
A szükséges gépek beszerzése:
A holtág rehabilitáció, és fenntartás megvalósításához szükséges különböző gépi
berendezések beszerzése
C:
A vízpótláshoz, vízfrissítéshez, a vízkezeléshez kapcsolódó műszaki berendezések,
eszközök megvalósítása, beszerzése különös tekintettel az alábbi célokra:
-A holtág Tisza folyóval történő „összekötése” a hosszmenti átjárhatóság biztosításával,
műtárgy építéssel, a természeteshez közeli vízfolyás visszaállítása holtág felső ágán.
- A holtág két áttöltésében lévő átereszek átépítése a szükséges vízátvezetés
megvalósítása (vízforgalom biztosítása) érdekében. A halászati, horgászati cél
kielégítéséhez megfelelő halrács beépítése.
· A holtágon meglévő szivattyútelep rekonstrukciója nyomán legalább 400 l/s vízhozamú
szivornya beépítése a leürítés és a tiszai vízpótlás eseti biztosítása céljából

D:
A külső, pontszerű terhelések csökkentése érdekében szükséges feladatok:
- Cibakháza- Martfű belvízelvezető csatorna teljes rehabilitációja.
-XII-1-1 öntözőcsatorna szükséges fejlesztése a vízpótlás biztosítás céljára

-A holtágba érkező csatornák torkolati pontjai előtt biológiai szűrőmezők kialakítása
- belterületi záportározó kialakítása
E:
A külső , diffúz terhelések megszűntetése érdekében szükséges feladatok:
a part menti és parti folyamatos zónáció mielőbbi természet közeli visszaállítása
F: A fejlesztésekkel kapcsolatos új építési szabályok kialakítása
G. Tulajdonviszonyok, vagyonkezelői jogok rendezése
H. Üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos engedélyek, szerződések felülvizsgálata,
korszerűsítése
I.: A holtág belső terheléseit meghatározó biomassza energetikai célú hasznosítását
lehetővé tévő mintaprojektek, egyéb projektek megvalósítása
K: Jó halgazdálkodási gyakorlat kialakítása
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