Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjétől
6745 Szeged, Pf. 473.
Ügyiratszám: 01/11990- 19/2022
Ügyintéző: dr. Tóth Annamária
Telefon: (62) 564-198
E-mail: toth.annamaria@szeged.eu

Tárgy: Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

HAT Á R O ZAT
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelmének
helyt adok, engedélyezem
a „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” megvalósítását a KEHOP-3.3.0.-15-2019.00008. számú
projekt keretében.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott szakmai nyilatkozatban foglaltak
figyelembevételével az alábbi természetvédelmi feltételeket határozom meg:
1.
Fakivágás és cserjeirtás végzése vegetációs időszakon kívül, augusztus 1. - március
15. között javasolt.
2.
A karbantartási munkálatok során az őshonos cserjeállományok, illetve fásszárú
újulat kíméletére kell törekedni, ugyanakkor a tömegesen terjedő inváziós fásszárúak
maradéktalanul eltávolíthatók.
3.
Indokolt esetben július 1-től végezhető a karbantartás, amennyiben a kivitelező által
megbízott szakértő előzetes értékfelmérése alapján kizárható védett természeti érték
sérülésének kockázata.
4.
Előzetes felmérés során fellelt fészket és környezetét a karbantartásból ki kell
hagyni, munkavégzés csak a fiókanevelés befejezése után végezhető.
5.
Minthogy a víztérben nem fellelhetők vízhez kötött életmódot folytató, aktív
helyváltoztatásra képtelen állatfajok, a vízszintcsökkentés a kivitelező által megbízott
szakértő felügyelete mellett elvégezhető.
6.
A vízleeresztés során érintett kétéltű- és hüllőfajok egyedeit a beavatkozással nem
érintett szomszédos vízterekbe át kell menteni.
7.
Teljesen száraz mederrészben, amennyiben előzetes értékfelmérés alapján kizárható
védett természeti érték sérülésének kockázata, a földmunkavégzés időbeli korlátozás nélkül
végezhető.
8.
A munkálatok megkezdése előtt 5 nappal az illetékes természetvédelmi őrt (Puskás
József 0630/4884548) értesíteni szükséges.
Az erdők védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fák kivágása a Szeged város helyi
jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI.11.) Kgy.
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. számú melléklete 3.2.5. pontjában meghatározott
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feltételekkel végezhető. Pótlás lehetőség szerint őshonos fával történjen. A csatornák,
főcsatornák fenntartósávjaiban fák nem telepíthetők.
A Rendelet 9. számú melléklet 3. pontja szabályozza a Gyálaréti Holt-Tisza (melynek része az első
böge: Gyálai-Holt-Tisza) sajátos kezelési módjait, mely előírások betartása kötelező, különös
tekintettel az alábbiakra:
1.
Hosszú távú cél a holtág környékének fás vegetációval történő részleges körbevétele.
2.
A jelenleginél természetközelibb állapotok elérése érdekében szükséges a holtág
természetbarát kivitelezésű rehabilitációja. A rehabilitáció során a tisztítatlan szennyvizek és
termálvizek bevezetését meg kell szüntetni. A holtág kotrása - az erősen szennyezett felső
böge kivételével - nem jelentheti a meder teljes kiszárítását és az iszap teljes kiürítését, a
kotrás szakaszokban valósulhat meg.
3.
Mederrendezés során a meder 5%-át kitevő, legalább 3 m átmérőjű (lehetőség szerint
ennél nagyobb) nádfoltok hagyandók vagy telepítendők a nádimadarak védelme érdekében.
A fentiekben nem szabályozott kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli felmentések
tekintetében a Rendelet 8. számú mellékletében szabályozott általános kezelési előírások is
irányadók.
Az eljárás során költség nem merült fel.
Döntésem a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak
helye nincs. Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. Erre
irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Szegedi Törvényszékhez címezve,
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjénél nyújthatja be.
IN D OKO LÁ S
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásában eljáró Békés Drén Kft. 2022. június 17.
napján hatóságomnál kezdeményezte a „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” elnevezésű, KEHOP3.3.0.-15-2019.00008. számú projekt természetvédelmi hatósági engedélyezését.
A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” elnevezésű projekt által érintett Szeged, 0130/2, 0193, 0198,
02144/1, 02144/2, 02147/1-4, 02160/1-3, 02161, 02162/1-3, 02175/1, 02176/1-3, 02183/3,
02185/1-2, 02186,022/1-4, 02200/1, 02201/1-2, 056, 058 és 093/1-2 hrsz. alatti területek Szeged
Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és
emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet hatálya alá tartozó területek, melyek
megnevezése kivett agyaggödör, kivett Holt-Tisza, kivett udvar, nádas, kivett mocsár, kivett árok,
szántó, kert.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés c)
pontja szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület
helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; ugyanezen szakasz e) pontja
alapján az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor
kivágásához, telepítéséhez; továbbá a hivatkozott szakasz f) pontja alapján nád és más
vízinövényzet irtásához, aratásához.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 2022. február 17. napján kelt, ÁLT/510-10/2022.
iktatószámú levelével megküldte szakmai nyilatkozatát a kármentesítéssel érintett területek
vonatkozásában.
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A kérelmezett tevékenység a Tvt. 38. § (1) bekezdés c), e) és f) pontjai értelmében engedélyköteles.
A Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009.
(XI.11.) Kgy. rendelete, valamint annak Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi
területeinek altalános kezelési tervéről szóló 8. számú melléklete és Szeged város helyi védelem alá
tartozó természetvédelmi területeinek sajátos kezelési módjairól szóló 9. számú melléklete 3. pontja
irányadó a kármentesítés vonatkozásában.
Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés f)
pontja alapozza meg.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.
A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján zártam ki. A döntés
véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 114. § (1) bekezdése
biztosítja.
A keresetlevél előterjesztésének idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése,
illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 7. pontja határozza meg.
Szeged, 2022. július 04.

Dr. Martonosi Éva jegyző
felhatalmazása alapján

Dr. Szikszay Adrienn
irodavezető
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