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Tisztelt Közgtíílés!

A jogszabályoknak megfelelően alapítványunk 2ol4' évi tevékenységéről az
alábbiakban számolok be:

Alaptevékenység ellátása

A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott céloknak megfelelően fontos
feladatanak tekinti a ho1tág vízminőségének javítását és a Nagykunsági Főcsatorna
rendszerén keresztül gondoskodik vízfrissítéséről.

zol4. évben a vízpótlás április 27-én kezdődött és szeptember 5-ig taÍtott. A vízleadó
útvonalon átvezetett összes vízmennyiség 1898 erni volt. Málus 25-ig 456 em3
vízleadás tortént, melynek költségét megterítetttik az éves vizszolgáltatási szerződés
alapján a TRV Zrt-nek. Az öntozés támogatására vonatkozó kormáíyzati intézkedések
alapján május 26-től a vizszolgáltatás térítésmentessé vált, igy Vaz em3 vízleadás
részunkre ingyenesen tÓrtént. A Tisza tavaszi arhullámainak elmaradása miatt nem volt
lehetőség vízbeadásr a az árvíntédelmi zsilipen keresáül.

A vízfrissités és vízpótlás elérte célját, ugyanis sikenilt a holtág vízszintjét és
vízminőségét optimális szinten tartani.

Az év folyamán a holtág 0+450 szelvényéből több esetben vizmintátvetttinlq melyeket
megvizsgáltattunk a TECHNo-va rn laboratóriumában. A laboratóriumi eredmény
szerint az algatarta|om 8,670.000 ind/liter értékii volt. A viz minősége a nagy
algatartalom mellett is alkalmas ivóvíz előallításara" meÍt a Yíz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. már beépített a tisztítás technológiába egy mikrodobszíirő berendezést,
mely az algák nagy részének kiszűrésére képes.

A holtág vízellátását biaosító vizleadó útvonalon két esetben végeaünk vízhozam
Tél9.'t' ami a pénzügyi elszámolás alapját képezte. A vízmérés e}edménye alapján
április 30_án 502 literlsec, július 25-én pedig 320 literlsec vizhozamot mérttink' A
revitalizáció keretében a vízleadó útvonal egy része felujításra került' ami a leadható
v izha zam nÓvekedé sét eredményezte.
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A holtág hasznosítási formái.
- üdülés, szabadidő eltoltés kiszolgáiása,
- lralászat' horgászat,
- vizisport.
- Öntoző és belvíztározás,
- taÍtalék ivóvízbazis Szolnok és további hét teleoülés ellátasara.

A Kuratórium alláspontja szerint minden hasznosítás a jovőben is végezhető, de a
tartalék ivóvízbazis funkció elsődlegessége mellett. A Tiszát 2000. év tavaszán ért
súlyos cianid és nehézfem szennyezés idején a holtágat alkalmatlansága miatt nem
lehetett igénvbe venni tartalék ivóvízbazisként. Azóta elkészült a vízkivételi miivet és a
holtágat összekotő vezeték. A felszíni vízmí tisáítás technológiájÍha beépítésre kerult
eev mikÍodobszűrő berendezés. valamint a viztiszttto mű vegvszervonala is átalakításra
került. A tartalék vízbazis esetleges igénybevétele alkalmával a holtág magas
alsatartalma nem ielentett volna oroblémát 2014. évben mert a mikrodobsziirő és a
bozzá igazított technológia az algÍ.lr. mennviségét számottevően csokkenti.

Gazr!á!koclás

2014. évben aYiz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt' 25O.o00 Ft-tal, Szolnok Város
Önkormánvzata pedig l.938.000.-Ft-tal támogatta az Alapítvánvt. valamint a személvi
jövedelemadó 1 %-os befizetóséből 45.369 Ft bevételünk származott. A Közép-Tisza
Vidéki Horgász Egvesületek Szövetsége a vízpótlás költséeeihez torténő hozz'áiÍrutí,s
célj ából 200' 000. -Ft-ot fi zetett be alapítványunk szám|átjára.
2o|4. évi bevételtink 387.885 Ft_tal csökkent. mert a 2013. évi tárnogatás
elszámolásának kapcsán fenti osszeget vissza kellett utatni Szolnok város
Ónkormánvzatának ía revitalizáció kivitélezése miatt sztineteltették a vízleadást - ezért
nem fudfuk a támogatást telies esészében felhasználni}.

?al4. évben a vízszolgáItatás 853.623 Ft' a tavaszi takarítási akció 28.965 Ft koltsége
merült fel a Közalaoítvánvnak. Az Alcsi Holt_Tisza vízleadó úwonal felúiításra varó
szakaszának tanulmánytervét és vizjogi engedélyes tervét elkészíttettük a Vízvonal Kft-
vel. melvnek költsese 1.65l.000 Ft volt. Alaoítvánwnk oénzállománva 20|4. 12.37-én
z2"?64.608 Ft (a nyitó pénzállomány 2aA. januar t-én 23,623.24l Ft volt.) Az
Alaoítvánv vagvona zo14. évben 1.250.385 Ft-tal csokkent.

Az Ellenőrző Bizottsággal folyamatosan jó munkakapcsolatot tarh]nk, minden
Kuratóriumi ülésre meghíviuk taqiait. észrevételeikkel" véleménveikkel sesítik
munkánkat. Az Ellenőrző Bizottság mérlegbeszámolónkat a mellékelt jegyzőkönyv
szerint foqadta el.

Ug-v a Kuratórium. mint azBllenőrző Bizottság tagiai tisaeletdíiban nem részesülnelc
zav. évben tevékenységükkel kapcsolatban felmertilő költségeik térítését nem
igénvelték.

Egvebek:

Ánrilis IZ-én mesrendezett tavaszi nagvtakarítási akció eredménves volt. az éintett
lakosság mellett bevontuk a Közép-Tisza_vidéki Horgász Egvesületek SzÓvetsését és a
Zöld Viláe 2000 Kft-t.
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Korábbi elhatározásának megfelelően a KÓzalapitvány internetes honlapot műkodtet,
ami elérhető Szolnok város és a KÖTIVZIG honlapjáról is.

Közalapítványunk elkészítette az Alcsi Holt-Tisza Kódexet, ami a holtág fenntartható
használatárrak szabálygyíijteménye. A Kódex aláirására a közreműködő szakértő cégek
és intézmények részéről 2aI4. november 18-án a Városháza nagytermében kenilt sor.

A Kozép-Tisza-vidéki Víztigyi Igazgatóság 2014. évben elvégezte az Alcsi Holt-Tisza
revitalizációját 397 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásban
felhasználásával. A projekt tartúmazta a holtág vízpótló és ürítő rendszere egy részének
rekonstrukciójat' a belvizátemelő szivattyútelep és zsilipek felújítását, a partvonal
szabá|y ozását, a megcsúszott rézsű helyreállítását kőburkolattal.

2015. óvi feladatok

1. Az alapítvány saját lehetőségeivel elősegíti, hogy a holtág vízminősége
mindenkor olyan állapotu legyerq hogy esetleges tiszai szennyezés alkalmával a
felszíni vízmű igénybe tudja venni ivőviz előállitásra. Ennek érdekében
folyamatos vízfrissítést kell végezni.

2. Támogatjuk a holtág iszapkotrásanak megkezdését, ennek érdekében segítjük a
tervezési és teniletbiáosítási munkálatokat.

3. A Kuratórium az Alcsi Holt-Tisza Kódexet honlapján megjeleníti lakossági és
intézményi táj éko ztatás é s vé lem énykéré s célj áb ól

4. A holtág környezeti állapotának javítása céljából ez év áprilisában is tavaszi
nagytakarítási akciót szervezünk.

Szolnok, 2015. március 31.

Kuratórium elnöke


