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E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

Tárgy: Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek „Tilalmas” területéb l ingatlan vásárlására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a   Képvisel -testület az 59/2011. (IX. 15.) Ökt határozatába
rögzítette csatlakozási szándékát a Kisteleki székhely  Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez,
amelynek célja a turisztikai hosszú-távú együttm ködés az  Egyesület  Tagjai  között  és  a  tárgykörben
pályázaton való sikeres részvétel.
Az idei nyár közepére nyúlik vissza, amikor együttm ködési megállapodást kötöttünk a Fotónatura
Szolgáltató Kft-t képviselni jogosult Máté Bence úrral, az általa a DAOP-2.1.1./K – 11  kódszám alatt
kiírt pályázaton való sikeres részvétele esetén létrejöv természetfotós in-situ és on-line (madár-les)
turisztikai attrakció népszer sítése érdekében.
A madár-les Tömörkény község közigazgatási területén fekv  Csaj-tó IV. taván (0174/a hrsz alatt)
létrehozandó madár-lesben felállított publikus webkamerák alkalmazásával a védett természeti terület és értékek iránt
érdekl dést mutatók számára való hozzáférés megteremtésével, annak bemutatásával, tájékoztatást nyújt a világhálón
elérhet  adatbázisból. A fent írtak megvalósításához szükséges engedélyeket (pl. a meder rendezéséhez,
földmunkákhoz)  a Máté úr beszerezte.
A  tervek  megvalósításának  helyszíne  a  Magyar  Állam  tulajdona  és  a   Kiskunsági  Nemzeti  Park
vagyonkezelésében van, melynek Igazgatója hozzájárulását adta a jelzett területeken az alábbi
létesítmények kivitelezéséhez: a les zavartalan megközelítését lehet vé tev  bejáró, nádfolyosó, kötélpálya
a halszállításához, öltöz  fülke fából való kialakításához, a fülkéb l a lesbe történ  bejutáshoz fém alagút
megvalósításához, a fém les és az ahhoz köt  él hely létrehozásához, fasor ültetéséhez, földmunkákhoz,
„sirálysziget” és „etet sziget” és a madáretet  tó megvalósításához.
A megvalósításban érintetté válik a Csanytelek 0271 hrsz alatti terület d) alrészlete  „a les zavartalan
megközelíthet ségéhez szükséges építmények” kialakításakor.
A Képvisel -testület  65/2011. (IX. 30.) Ökt határozatával   jóváhagyta Csanytelek településfejlesztési
koncepcióját és stratégiai programját, amelyben a turisztika fejlesztése kiemelt cél és egyik er ssége településünknek a 1.3.
pontban összefoglalt  idegenforgalmi vonzer k min ségi javítása lehet ségének megteremtése, pl. az Ópusztaszeri
Emlékpark közelségének kihasználása, a nemzetközileg is ismert páratlan madárvilága és a Csaj-tó és környéke él világa
bemutatása (pl. óvodás, általános iskolás, középiskolás korosztály számára, s t szakos f iskolás és egyetemi hallgatók
számára gyakorlati oktatási helyként való kijelölése) és a fent jelzett madár-les megvalósítása, melyhez társulhatnak
komplex programok, szálláshelyek és a vendégek ellátására alkalmas hely kialakítása (helyi vállalkozók, ill. a KÉBSZ
Kft bevonásával).
Mindezek megvalósítására alkalmas terület településünkön az un. „Tilalmas” területén fekv több, olyan
magánkézben lév  ingatlan, melyb l a 0267 hrsz alatti földrészletek (2 – 12. és 14-16 alrészletek)
megvásárolása jelent s idegenforgalmi beruházás megvalósítását teheti lehet vé,  amely  a
településen él k gazdasági tevékenységén túl életmin ségét is kedvez en  befolyásolhatja.
Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 30/2009. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet 6. §-ában szabályozza a tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait, melynek (11) bekezdése
értelmében: „Az önkormányzat vagyona gyarapítása érdekében, az önkormányzat rövid- közép és hosszú-
távú fejlesztési tervén, költségvetési koncepcióján alapuló, az önkormányzat adott évi költségvetési
rendeletében rögzített ingatlan vagyon vásárlására el irányzott (db/Ft-ban meghatározott összegnek)
megfelel  értékben: 1.000.000.- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 1.000.000.- Ft egyedi értékhatár felett a
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testület jogosult eljárni”. Ezen rendelkezés alapján és annak tudatában, hogy a megvásárlásra ajánlott és
alkalmas ingatlanok összértéke nem haladja meg az egy millió Ft-ot
kezdeményezzük:

- az adott ingatlanok tulajdonosaival való tárgyalás lefolytatását akként, hogy
tárgyalási alap az ingatlan tényleges AK értéke, amely 10.000 – 25.000 Ft/AK
értékig terjedhet;

- az önkormányzat rövid- közép és hosszú- távú fejlesztési tervébe ezen
el terjesztés szerinti turisztikai attrakció céljaként kijelölt területen idegenforgalmi beruházás
megvalósítása felvételét;,

- a település rendezési terve és a HÉSZ módosításakor a „Tilalmas” területéb l a már
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok területének „idegenforgalmi célra való jelölését”;

- az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója összeállításakor ezen el terjesztésben
szerepl célok beemelését akként, hogy annak megvalósításához vegyen igénybe
tárgykörben kiírt pályázati lehet séget, s annak saját er  forrás szükségét jelenítse
meg ;

- az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendeletében képezzen a
koncepcióban rögzített turisztikai fejlesztési célok megvalósításához el irányzatot és teremtsen
anyagi forrás fedezetet plusz bevételi forrás biztosításával;

- az önkormányzat 2011. évi költségvetésében „ingatlan vásárlás” címén rendelkezésre álló
pénzügyi kerete átcsoportosítással való  megemelését ezen jogügyletek anyagi kihatása erejéig és
annak rendelet módosítása címén testület elé terjesztését jóváhagyásra.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk ezen el terjesztésben foglaltak megvitatását, azt követ en az el terjesztés és annak
határozati javaslata változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2011. október 5.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester   jegyz



……/2011. (X. ) Ökt határozat

Tárgy: Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek „Tilalmas” területéb l ingatlan vásárlása

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az
önkormányzat vagyona gyarapítása érdekében hozzájárul és felhatalmazást ad

a)   az adott ingatlanok tulajdonosaival való tárgyalás lefolytatásához akként, hogy a Csanytelek
0267 hrsz alatti ingatlanok alrészletei adás-vételi jogügylete tárgyalási alapja az ingatlan
tényleges AK értéke, amely 10.000 – 25.000 Ft/AK értékig terjedhet;

b) az önkormányzat rövid- közép és hosszú- távú fejlesztési tervébe ezen el terjesztés szerinti
turisztikai attrakció céljaként kijelölt területen idegenforgalmi beruházás megvalósítása felvételhez,

c) a település rendezési terve és a HÉSZ módosításakor a „Tilalmas” területéb l a már önkormányzati
tulajdonba került ingatlanok területének „idegenforgalmi célra való jelöléséhez”;

d) az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója összeállításakor ezen el terjesztésben szerepl
célok beemelését akként, hogy annak megvalósításához vegyen igénybe tárgykörben kiírt pályázati
lehet séget, s annak saját er  forrás szükségletének megjelenítéséhez;

e) az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendeletében a koncepcióban rögzített
turisztikai fejlesztési célok megvalósításához el irányzat képzéséhez, melynek fedezetét plusz bevételi forrás
biztosításához köti;

f) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében „ingatlan vásárlás” címén rendelkezésre álló pénzügyi kerete
átcsoportosítással való  megemeléséhez a tárgyi  jogügyletek anyagi kihatása erejéig és annak rendelet
módosítása címén jóváhagyásra testület elé terjesztéséhez.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester

           Kató Pálné jegyz  és általa
           Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje: az érintett ingatlanok adás-vételi szerz dése megkötése el tti és követ
           testületi soros ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


