
 

                                                                                                                            
 

 
J a v a s l a t 

 
- a Képviselı-testületnek - 

 
a Bodrog Keleti holtág területén a 2015. évi mederhasználati díj megállapításáról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület a Bodrog Keleti Holtág (Berek) területén 8800/128/2007 (IV.27.) KT. 
határozatában a mederhasználatot – mederhasználati díj megfizetése mellett – mederhasználati 
szerzıdéshez kötötte. 
 
A Képviselı-testület a mederhasználati díjat évenként felülvizsgálja, így a 2015-ös évre vonat-
kozóan is meg kell határozni a fizetendı díj mértékét.  
 
2014. évre vonatkozóan a mederhasználati díj 1.935 Ft/m2/év + ÁFA mértékben került megha-
tározásra, de a tisztázatlan jogi viszonyok miatt ebbıl eredı bevétel nem folyt be az önkor-
mányzathoz. 
 
A Mőszaki és Kommunális Iroda a közelmúltban megkezdte felmérni az önkormányzati tulaj-
donú, illetve kezeléső vízfelületeken lévı vízi állások (stég) felmérését, s a tulajdonosok be-
azonosítását követıen megkezdıdnek a víziállások engedélyét vizsgáló eljárások. Az engedély-
lyel rendelkezı tulajdonosokkal ezt követıen köthetı meg a mederhasználati szerzıdés, mely-
nek eleme a mederhasználati díj fizetése. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselı-testületnek, hogy a 2015. évre vonatkozóan a 
2014-es díjakat hagyja jóvá, s a fenti eljárások lefolytatását követıen, egy késıbbi idıpontban 
vizsgálja felül a jelenleg jóváhagyott díjtételeket. 
 
Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, az abban foglaltakról dön-
teni szíveskedjen. 
 
Sárospatak, 2014. november 14. 
 
                   Aros János  
        
Készítette: Cziráki Zsolt 
  irodavezetı 
  mőszaki és kommunális iroda 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
........../2014. (….) KT. 

 
 határozata 

 
a Bodrog Keleti holtág területén a 2014. évi mederhasználati díj megállapításáról 

 
 
 
 

A Képviselı-testület a 8800/128/2007 (IV.27.) sz. határozatában szereplı egyéb elıírásokat 
változatlanul hagyva a Bodrog Keleti holtág (Berek) területén a mederhasználati díjat 2015. 
évre vonatkozóan  
 
 

 A./ a 2014. évre meghatározott díjtétellel azonos, 1.935 Ft/m2/év + ÁFA összegben ha-
tározza meg. 

 
 B./ ………………… Ft/m2/év + ÁFA összegben határozza meg. 
 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı: 2015.01.01-tıl 2015.12.31-ig folyamatos. 

 
 

                                        
 
 

K.m.f. 
 

 dr. Vitányi Eszter s.k., Aros János s.k., 
 jegyzı polgármester 

 


