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Aranypatak Horgászegyesület támogatási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Aranypatak Horgászegyesület (9485 Nagycenk, Dózsa krt. 48.) támogatási kérelemmel
fordult az önkormányzathoz azzal, hogy a horgásztó kialakításához pénzügyi segítséget
adjunk.
Az egyesület és az Önkormányzat 2013. december 11-én haszonkölcsön szerződést kötött
egymással több helyrajzi szám alatti termőföld területre (rét, fásított terület), melyet az
egyesület horgásztó és szabadidőpark kialakítása és működtetetése céljából kíván használni.
A Nagycenk 0256/4 hrsz-ú területre (rét, fásított terület) a napokban kapta meg az egyesület a
vízjogi létesítési engedélyt, melyen horgásztót alakíthat ki ( 1. számú melléklet ) .
Az egyesület kimutatta, hogy az eddigi eljárási díjak milyen összeget jelentettek a
költségvetéséből:
-

terveztetés, engedélyeztetés
talajmechanikai szakvélemény
katasztrófavédelem eljárási díj
növénytani felügyelőség engedély
építésvezető költsége
geodéziai költség

500.000 Ft
613.000 Ft
200.000 Ft
50.000 Ft
250.000 Ft
150.000 Ft

Várható kiadás még a tóépítés költsége, mely a legalacsonyabb árajánlat alapján is 8.250.000
Ft. Az egyesület a tagi hozzájárulásokból 8.993.000 Ft-ot szedett be, így a tókialakítási
költsége sem fedezhető kizárólag a hozzájárulásokból. Várható kiadás még a műszaki átadás
költsége, halászati jog beszerzése, vízmennyiség és vízminőség mérésével járó kiadások,
illetve az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetés költsége.
Az Önkormányzat, mint tulajdonos a vízjogi létesítési engedélyből értesült arról, hogy a
termőföld más célú hasznosításával járó tevékenység után földvédelmi járulékot kell fizetni.
Az önkormányzat 20 évre haszonkölcsön alapján térítésmentesen adta a Horgászegyesület
kérésére a földterületet használatba, azzal, hogy az alkalmas árvízvédelmi létesítmény,
víztározó építésére. A horgásztó kialakításához az átminősítéssel kapcsolatos kiadást az
Önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tókialakítás költségeihez járuljunk hozzá, illetve a
fizetendő földvédelmi járulék kifizetését biztosítsuk.

……………………./2015.(……) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranypatak
Horgászegyesület kérésére és a tóalakításhoz szükséges termőföld más célú végleges
hasznosításának költségeire 5 millió Ft célkeretet állapít meg, melynél a tényleges
felmerülés alapján kell a költségeket kifizetni.
A költségeket a 2015.évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja a képviselőtestület.
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