
,,ALCSI HOLT-TISZÁÉRT"
Kuratóriuma

ELIi{orÉro
Közalapítvány

L
Az előkészítésben közreműködött:
- Mriszaki Igazgatóság

Az e1őterjesáést véleményezi:
- VárosgazdáikodásiBizottság

f,

ffiEsZA1v{Ü{',Ü

Suolnok Megyei .5ogú Város KözgyíÍlésének
20t2. június 28-i ülésére

az,,Alcsi Hott_Tiszáért" Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

Tisztelt Közglűílés!

A jogszabályoknak megfelelően alapítványunk 20IL évi tevékenységéről az

alábbiakban számolok be:

Alaptevékenység ellátása

A Közalapítvany a\apitő okiratában meghatarozott céloknak megfelelően a Kuratórium

fontos feládatának tekinti a holtág tern-részeti értékeinek megőrzését, és vízminoségének

iavítását.

2011. ér',ben a vizpot|ás május 26-irn kezdődott és október i-ig tartott. Á Kengyeli

csatorna kotrása miatt a vízpótlás július 29-tó| augusztus 6-ig szünetelt. A vizleadő

útvonalon átvezetet1 összes vízmennyiség I'292.000 mj volt. A vízleadás korábbí

megkezdés ébez acsapaclékos időjárás és az áwízi helyzet nriatt a rÖrlKÖrllZiG nem

ja'"rt bozzá. Az átve)etett vízmennyiségen túlmenőenközel egymillió m3-re becsülhető

az fuhullámok |eszálló ágábő| közvetleniil a Tiszából biztosított mennyiség. A vízpótlás

e1érte cé|ját, sikerült a holtág uzemvízszintjét a párolgás ellenére visszapótolni' A
Környezewédelmi Felügyelőség havonkénti gyakorisággal végzett mintavétele és annak

laboratóriumi vtzsgálata szerint is folyamatosan jalult a vízminőség. Nyáron, a nagy

felmelegedés miaít az algák merrnyisége megnövekedett, a rÉcnNo'vÍZ Kft
laboratóriumi mérése szerint 2,1 millió ind/liter értékű volt' a szeptember 1*én vett

vízminta alapján.

A holtág víze\|átását biztosító vízleadó írtvonalon havonkénti gyakorisággal végeztünk

vízhozwnmérést, ami a pénztigyi elszámolás aIapjátképerte' A vízrnérések eredményei

atapjm a vízleadÓ útvónalon végzeti keze!ői karbantartások érzékelhetcek vo}tak.

Fentiek ellenére avízpőt|ó útvonalrekonstrukcl'őjaváltozatianul aktuális.

A hol[ág nasznosirasi lorrfiai:
- üdülés, szabadidő eltöltés kiszolgálása,
-halászat, horgászat'
- vízispoit,
- öntozo és belvíztátozás,
- tartalék ivóvízbázis Szclno}l és to.lábbi hét telepiilés ellátásara.



A Kuratórium álláspontja szerint minden hasznosítás a jövőben is végezhető, de a
tartalék ivóvízbázis funkoiÓ elsődlegessége nellett. A Tiszát 2000. év iavaszán ért
siilyos cianid és nehézfem Szennyezés idején a holtágat alkalmatlansága miatt nem
lehetett igénybe venni tartalék ivővizbfiziskén.t. Azőta elkészült avízkjvételi művet és a
holtágat összekötő vezeték. A felszíni vízmu tisztítás technológiájába beépítésre került
egy mikrodobszurő berendezés, valamint a víztisztítő mű vegyszervonala is átalakításra
került. A tartalék viz'|lénis esetieges igéiii'b*véteie alkalnrál,al a lroitiig magas
algatartalma nem jeientett volna problémát 201},. évt'en, mert a mikrodobszuyó és a
Llazzá tgazít*ti teci:noiógia az a|gák; nreirnyiségét szánrottevőeri e sc;i<lenti.

Gasdálilodás

20|1. évben aYíz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt' 250.000 Ft-tal, Szolnok Város
Önkormrányzata pedíg i,938.000.-Ft-tal támogatta az Alapítványt, valamint a személyi
jövedelernadó 1 Yo-os befizetéséből 34.855 Ft bevételünk származott. A Közép_Tisza
Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a vízpőtlás költségeihez történő hozzájárulás
célj ából 200. 000. -Ft-ot fi zetett be alapítványunk számlájár a.

2011. évben a vízszolgáltatás 2,130.185 Ft, a tavaszi takarítási akció 306.250 Ft
költsége merült fel a Közalapítványnak. Pénzállománya 201I. 12. 3 i-én 22,855.1 1 8 F't
(a nyitó pénzállomány 2011. január I-én 22,406.612 Ft volt.) Az Alapítvány vagyona
2011. évben 448.506 Ft_tal növekedett.

Az Ellenőrző Bizottsággal folyamatosalr jÓ rnunkakapcsolatot taftunk, rninceil
Kuratóriumi üiési'e nieghívjuk tag!ait, észrel,'ételeikJ<el. .'élqipé:ii'r-ilke1 segítik
nlunkánkat. Az Ellenőrző Bizattság mér1egbc:*:ál,llj,ii'j.'" i: l,li'rjii.:elt jegyzőköiryv
szerint fogadta el.

vgy u Kuratórium, ntint azEllenőrző tsizottság tagiai tisáeletdíjban nem részesülnek,
2011. évben tevékenységükkel kapcsolatban felmerülő költségeik térítését nem
igénye1ték.

Egyebek:

Április ].6'án megrendezett tavaszi nag1.takarítási akció eredményes volt, az énntett
lakosság mellett ber.ontulr_ a Közép-Tisza-r,idéki Fíorgász Egyesriletek Szövetségét és a
REMONDiS Zrt-t.

A Nemzeti Fc'ilesztési Ügynökség 2011 ' évtren pá1yázatot liirdetett a térségi jelerrtősógű
belvízvédeimi renriszerek fejlesztésére, rnelyre a vízügvi igazgatóságok páI1'ázhattall.
Közalapítványunk kezdeményezésé're a Közép_tisza-vidéki Kclrn-vezetvédelmi és

r'evitalizáeiÓjáia rryirjiotta- be pály/azaiÍtL 4ijÜ rniiiiÓ ij]i ifunogatási igéiinye1, meio,.rieL
e1bírálása fo1yamatban van.
1,' pály/*za! ta:LaLtr:azza a hotrtág vízpótlÓ és ürítő reile1s;':er,jn*k lekonstrukcit;ár|. a
belvízátemeló sziva'ct1.lrtelep és zsílipek fblújítáSái" a partvonal szabáiyozását, a
inegcsúszo;t rézsii i'ielyreáiiítását li.ő b ilriioiati'ali.



2012. évi feladatok

1 Az alapíwány saját lehetőségeivel elősegíti" hogy a holtág vízminősége
rnlndenkor olyan állapotú legyen, hogy esetieges tiszai szennyezés alkalmával a
felszíni vízmú igénybe tudja venni ivővíz elóállításra. Ennek érdekében
folyamatos vízfrissítést kell végezni.

Trímogatnunk kell a rÖrrrÖviZlG Alcsi Hoit-Tisza belvíz revitaIizáciőja
című proj ekt megvalósítását.

A holtag kömyezeti állapotanak javítása céljából ez év áprilisában is tavaszi
nag7,takar ítás i akc i ót szervezünk.

Szolnok, 2012. április 03.
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Tornóczky Györry
Kuratórium elnöke
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