Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2017. (XI. 22.) önkormányzati határozata
a Cibakházi Holt-Tiszáért felelős önkormányzati megbízott feladatainak elvégzéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ezen határozatában rögzíti az
alábbiakat:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cibakházi Holt-Tiszáért Holtág
felelős önkormányzati megbízott Lakatos Rajmund 5462 Cibakháza, Kossuth Lajos út 5.
szám alatti lakos feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: 2017. november 30.
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegyes Zoltán polgármester helyben,
Fekete Géza alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben,
Lakatos Rajmund 5462 Cibakháza, Kossuth út 5.,
Nagyközségi Könyvtár,
Irattár.
Cibakháza, 2017. november 22.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző
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a 164/2017. (XI. 22.) önkormányzati határozat melléklete
Összegzés /Beszámoló
2016. novemberben Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatól megbízást kaptam arra, hogy a
Cibakházi Holt-Tisza ügyében adatokat gyűjtsek.
• 2016. november hónapban Török István úrral személyes egyeztetésen voltunk
Szolnokon a Kötivízig-nél, Háfra Mátyással és Virágné Kőházi Kiss Edittel a
Cibakházi Holt-Tisza helyzetével kapcsolatban. Beszélgetésünk során többek között
szerettük volna megtudni, hogy a Kötivízig-nél hogyan látják a Cibakházi-Holt-Tisza
jelenlegi állapotát.
• Háfra Mátyás szerint a Cibakházi-Holt-Tisza helyzete, mint sokmás holtágé, kritikus.
Elmondása szerint az első lépésben a Cibakház Nagyközség Önkormányzatának
döntenie kell, hogy mit szeretne kezdeni a Holt-Tiszával, milyen rövid, illetve hosszú
távú tervei vannak. Ezzel kapcsolatban nem említést tett, hogy a Vízjogi üzemeltetési
Engedély nagyon régi és azt célszerű lenne aktualizálni.
• Ennek feltételek, hogy elkészüljön egy új üzemeltetési szabályzat, amit a Kötivízig-nél
benyújtva adhatják meg az új aktuális Vízjogi Üzemeltetési Engedélyt. Ígéretet
kapunk arra, hogy mindenben segítenif ogják a munkánkat.
• Még november hónapban többszöri telefonos egyeztetés után sorkerült egy személyes
találkozóra Czifka József úrral (aki az 1994-es Vízjogi Üzemeltetési Szabályzatot
készítette) Cibakházán Hegyes Zoltán polgármester úr és Török István úr
részvételével.
• Azt szerettük volna megtudni, hogy mennyibe kerülne egy új üzemeltetési szabályzat
elkészítése.
• Ennek elkészítéséhez, valamint árajánlat kiadásához kéri azt, hogy legyen
meghatározva (az Önkormányzat által), hogy mik a célok és mire kívánja az
Önkormányzat a Holt-Tiszát használni.
• Írásban rögzíteni kell, hogy a jelenlegi állapot: Holt-Tisza területe, érintettek névsora,
fennálló szerződések.
• Ekkor fogalmazódik meg, hogy célszerű lenne egy kiadás-bevételi mérleg elkészítése.
• Egyeztetés VargaMátyás és Török István úrral: meghatározásra került, hogy még a
télen 2017. márciusig, legyen meghatározva a Cibakházi Holt-Tisza területe (fizikális
felméréssel).
• Ennek elkészítésével tudjuk meghatározni az érintettek névsorát. Ekkor javasoltam,
próbáljunk elkésziteni egy számítást arra, hogy a jelenleg érvényes Vízjogi
Üzemeltetési Engedélyben meghatározott kötelezettségek ellátására mennyi pénzre
van szükség (éves szinten).
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• Varga Mátyással résztvettem egy vízmintavételezésen, amikor a Cibakházi I. szivattyú
telepnél tudomásunkra jut, hogy a Görbe-éri halastó tulajdonsának megrendelésére a
Cibakházi Holt-Tiszából 600.000 köbméter vizet szivattyúznak ki (ez a halastó
vizmennyiségének kb. a fele), mivel ezt a vizmennyiséget a halastóból a Holt-Tiszába
engedik. Erről az Önkormányzat értesítést nem kapott, hozzá nem járult.
• A halastó tulajdonosának elmondása szerint még utoljára (sokadszorra) kénytelenek
voltak ide engedni, de a víz másik felét már az általuk kiépített új útvonalon fogják
lecsapolni.
• A Kötivízig részére egy levelet küldünk (csatolva), amiben adatszolgáltatást kértünk.
Ki akartuk kideríteni, hogy van e arra lehetőség, hogy a Cibakházi Holt-Tiszából
történő mezőgazdasági vízszolgáltatásból az Önkormányzatnak milyen bevétele lehet.
Ennek oka, hogy a területről a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző MÖSZE Kft.
szerződése lejárt és annak a Kötivízig-nél történő újra kötése előtt szeretnénk
mérlegelni a lehetőségeinket. Ez az adatszolgáltatást csak a szerződésük megkötése
után érkezett meg.
• Többszöri egyeztetés után megállapodást születik (Hegyes Zoltán, Török István,
Varga Mátyás, Hegyes Imre, Kiss István, Jáger Viktor, Molnár Csaba) arról, hogy az
Önkormányzat a 2017-es évre a mezőgazdasági vízfelhasználás kapcsán reálisan 6 000
000 Ft-ot (hatmillió Ft) kérhet. Ezen összeg a MÖSZE Kft-n keresztül az érintett
gazdáktól kerüljön beszedésre. Ez a mai napig nem történt meg.
• Észlelésre került hogy a Cibakházi Holt-Tiszába valahonnan víz folyik. Ennek
felderítésére VargaMátyás és Filó Gergő részvételével megytünk. Megállapítottuk,
hogy a víz ismét a halastóból jön (a maradék 600 000 köbméter).
Varga Mátyás úrral történt számítás szerint ennek a szervesanyagokkal terhelt víznek a
kezelése körülbelül 10 000 000 Ft (tízmillió Ft) terhet jelent az Önkormányzatnak. (ha
ezt a mennyiséget vízfrisítéssel szeretnénk kezelni). Személyesen kértük Török István
jegyző urat ennek kiszámlázására.
• Ekko rmár sokadjára felmerült a kérdés, hogy Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat,
mint a Cibakházi-Holt-Tisza többségi tulajdonosa és üzemeltetője, hogyan tud eleget
tenni a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben előírt kötelességeinek, bármilyen állami
vagy Kötivízig támogatás/hozzájárulás nélkül.
• Varga Mátyás és Demetrovics Szilárd úr segítségével készítettünk egy nagyságrendi
számítást arra, hogy a jelenleg érvényes Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben
meghatározott kötelességek ellátására mekkora összeg szükséges. Ezt az összeget 56
millió forintban állapítottuk meg (éves szinten).
• Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg, hogy ezt az évi több, mint
50 millió forintot hogyan lehetne biztosítani.
Cibakháza, 2017. november 17.
Lakatos Rajmund
Cibakházi Holt-Tiszáért Holtág felelős
önkormányzati megbízott
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