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6. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában való közzétételét l számított 
nyolcadik napon lép hatályba.  
 
 
          Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse Község          
KÖZSÉGI KÉPVISEL -TESTÜLET   
Ikt. sz.: I 011-31/2008 
Kelt: 2008. március 19-én 
            Ó B E C S E  
 
                       A KÉPVISEL -TESTÜLET 
ELNÖKE, 
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         4. 
 
         A környezetvédelemi törvény (SZK Hiv. 
Közlönye 135/2004. sz.) 129. szak 1. bek. 2. 
pontja, A környezetvédelemi törvény (SZK Hiv. 
Közlönye 66/91., 83/92., 53/93., 67/93., 48/94. és 
53/95. sz.) 43. szak. 3. bek. és Óbecse község 
alapszabályának (Óbecse község Hivatalos 
Lapja, 3/2002. sz.)  24. szak. 1. bek. 5. pontja 
alapján a Községi képvisel –Testület a 2008. 
március 19-én megtartott XL. ülésén  
 
 
 

HATÁROZATOT 
hozott 

A GYÖNGYSZIGETI ÖREG-TISZA 
TERMÉSZETI PARK VÉDELMÉR L 

 
1. szakasz 

          Az Óbecse, Törökbecse és Zsablya község 
területén a Tisza folyó jelenlegi folyásának jobb 
oldalán fekv  meandert Gyöngyszigeti Öreg-
Tisza Természeti Park néven (a továbbiakban: 
Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park) 
védelem alá helyezzük és jelent s természeti 
értékké, azaz III. kategóriába sorolt természeti 
értékké nyilvánítjuk. 

2. szakasz 

           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
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 II     21,4948 ha  

  III     
370,2356 ha. 

  II    
    ,    

Park védelem alá helyezése a nálunk fellelhet  
legnagyobb fluviális tó, azaz számos növény- és 
állatfaj menedékéül szolgáló meg rzött 
természetes vízi és vizes él helyek 
együttesénének megóvása céljából történik, 
melyen mintegy 100 edényesnövény-taxon, 11 
növényi életközösség, 11 Oligochaeta, 
nagyszámú rovar- , 23 hal-, 7 kétélt , 3 hüll , 
166 madár- és számos eml sfaj él, melyek közül 
sok a veszélyeztetett. 

3. szakasz 

         A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Parkot Óbecse község területén az Óbecse kk. 
26057. és Bácsföldvár kk. 14575 sz., Törökbecse 
község területén Törökbecse kk. 22530/1, 
22530/2, 22530/3, 22706, 22707, 22708, 22746, 
22794, 23513, 23514, 23712, 23761, 23779, 23780, 
23781, 23782 és Zsablya község Csúrog kk. 
2783/1, 5519/2, 6754, 6755, 6756, 14740, 14741/1, 
14741/2, 14741/4, 14741/5,14741/6, 14741/7 
hrsz.-on fekv  391,7304 ha terület , 290,0627 ha 
területen társadalmi tulajdonban lév , 84,0915 
ha területen állami tulajdonú, 5,0616 ha 
területen vegyes és 12,5146 ha területen 
magántulajdonú terület alkotja. 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park védelmi övezete Csúrog kk. területén 
3801,51 ha területet foglal magában. 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park és védelmi övezetének határait a jelen 
határozat részeként kinyomtatott térképvázlat 
írja körül. 

 

4. szakasz 

         A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park területén 21,4948 ha-on II. fokú, 370,2356 
ha-on III. fokú védelmi rendet kell bevezetni. 

         II. fokú védelmi rendet kell bevezetni a 
náddal borított területek kiterjedt részein, 
valamint a vízfolyás csúrogi, Tisza felé vezet  
szakaszának végs  ágán és part menti 
övezetében, továbbá Törökbecse és Bácsföldvár 
kk. 22530, 22706, 22707, 22708, 22746, 22794, 
23779, 23780, 23781, 23782 hrsz. valamint a 
14575 hrsz. egy részén. 

           A többi terület (a nyíltvíz és azt 
közvetlenül övez  nádas) III. fokú védelem alatt 



  19.                                                                                                         
  19. Oldal                                 ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     
    

 

          1.
        1. Szám
       

       
,      

  ,    
. 22530, 22706, 22707, 22708, 22746, 22794, 23779, 

23780, 23781, 23782  14575 ( ). 

  (      
  )       

III . 

 
 5. 

     
   .  

1.  : 
 
1)     

  ,     
-     

; 
2)     

 ; 
3)   ; 
4)      

       72,50 
mnm; 

5)        
   ; 

6)   ; 
7)    II  

 (  )    ; 
8)  ; 
9)    ; 
10)     , 

      
 ; 

11)   , 
,    , 

      
; 
 
12)    

(    ,  
-   .)     

    ; 
 
13)   ,  
-      
   ; 

  
 14)      

      
; 

  15)   ; 

áll. 

5. szakasz 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park 
területén  

         1. tilos: 

          1) a vadon él  növény- és állatvilág háborítása 
és megsemmisítése, kivéve, ha az a természeti 
értékek kutatása és gyarapítása érdekében történik; 

          2) a nem shonos állat- és növényfajok 
betelepítése; 

           3) a gazdasági célú halászat; 

           4) a hidrológiai feltételek megváltoztatása, 
aminek következtében a vízállás 72,50 m tszf. alá 
süllyedhet; 

           5) a vízszint hirtelen megváltoztatása a 
növény- és állatvilág szaporodási id szakában; 

          6) öntöz rendszerek kiépítése; 

          7) II. min ségi osztály alatti (  mezoszaprob) 
víz bebocsátása az Öreg–Tiszába;  

          8) a nád égetése; 

          9) a kaszálás szaporodási id ben; 

          10) a tervszer tlen nádvágás, valamint a 
szubverzív és flotáns növényzet tervszer tlen 
eltávolítása; 

          11) vegyi anyagok, növényvéd  szerek, ásványi 
eredet  és szerves trágya alkalmazása, kivéve, ha az 
a természeti javak aktív védelmét szolgálja; 

          12) a terepviszonyok megváltoztatása (a part 
kiásása, feltöltése, homokbánya és hasonlók 
megnyitása), kivéve, ha az az él helyek hidrológiai és 
környezetvédelmi körülményeinek javítását 
szolgálja; 

          13) új létesítmények építése, a természeti javak 
védelme és gyarapítása céljából felállított ideiglenes 
építmények kivételével; 

          14) hulladéklerakó megnyitása, hulladék és 
veszélyes anyag lerakása, tárolása; 

          15) szabad strandok megnyitása; 

          16) olyan tevékenységek végzése, melyek 
lehetséges veszélyt jelentenek a védelem alatt álló 
terület környezetmin ségére, illetve megbonthatják 
a természeti javak környezeti és vizuális integritását;

          II. fokú védelmi intézkedések hatálya alá 
tartozó területen a jelen szakasz 1. bek. 1-17. 
pontjában foglalt tilalmakon kívül tilos mólók 
építése, kivéve, ha tudományos kutatás célját 
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szolgálják. 

          III. fokú védelmi intézkedések hatálya alá 
tartozó területen a jelen szakasz 1. bek. 1-17. 
pontjában foglalt tilalmakon kívül tilos:   

          1) vízlecsapolási munkálatok kivitelezése, 
melyek talajvízszint-csökkenéshez vezethetnek 
(új csatornák ásása, a meglév k mélyítése stb.); 

          2) a vadászat XI. 1–XII. 15. között; 

          3) tiltott halászati eszközök (pl. mész, klór, 
kender, áram) alkalmazása;  

          4) veszélyeztetett halfajok (nyálkás compó, 
aranykárász, garda stb.) halászata; 

          5) halászat ívási id ben; 

          6) fiatal, nem ivarérett vagy éppen csak 
ivarérett halegyedek kifogása; 

         7) nagyobb szaporító érték  törzsegyedek: 
6 kg-os ponty,  6 kg-os süll , 5 kg-os csuka 
kifogása, illetve sporthorgász-engedéllyel több 
mint öt darab nemeshal (ponty, süll , harcsa 
csuka) kifogása naponta; 

          8) nem shonos halfajok behurcolása; 

          9) motormeghajtású vízijárm vek 
(scooterek, gliserek, az rszolgálat járm veinek 
kivételével 4,8 kW-nál  nagyobb teljesítmény  
csónakmotorok üzemeltetése és vízisíelés), 
továbbá nem elektromos meghajtású 
motorcsónakok üzemeltetése; 

          10) a jelen határozat hatályba lépését követ  
három év elteltével a benzin- és gázolaj-üzem  
csónakmotorok üzemeltetése. 

A védelmi övezet területén tilos: 

          1) agresszívan terjeszked  nem shonos fajok 
behurcolása; 

          2) olyan munkálatok kivitelezése, melyek rossz 
irányban befolyásolják a természeti javak 
hidrológiai rendjét; 

          3) ipari, kisipari és egyéb létesítmények 
felállítása, kivéve a rendelkezésre álló források 
hagyományos felhasználása a törvényben el írt 
feltételek szerint; 

          4) a növényzet meglév  szintjeinek növelése 
helyreállító munkálatok során; 

          5) a földterület rendeltetésének 
megváltoztatása belterjes hasznosítás céljából 
(halastavak létesítése, a rétek és legel k 
term területté alakítása, egyéb m velés  
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földterületek átalakítása gyümölcsössé vagy sz l vé); 

          6) az üdül telep b vítése a szabályozási tervek 
meghozataláig; 

          7) az építési övezet b vítése, létesítmények 
építése az építési övezeten kívül; 

          8) a növényzet égetése, kivéve a természetes 
növényzet folytonosságának szabályozása céljából 
készült külön terv alapján; 

          9) a klórozott szénhidrogének és a metil-
bromidok csoportjába tartozó növényvéd  szerek 
használata a vízfolyások, csatornák, kutak és 
vízforrások 50 m-nél sz kebb körzetében, egyéb 
növényvéd  szerek (rovarirtók, gombaöl k és 
gyomirtók) használata pedig 20 m-nél kisebb 
távolságban; 

          10) hulladék lerakása és tárolása; 

          11) olyan egyéb tevékenységek végzése, melyek 
rossz irányban befolyásolhatják a természeti javak 
környezeti vagy vizuális integritásának megóvását; 

          12) olyan egyéb tevékenységek végzése, melyek 
rossz irányban befolyásolhatják a természeti javak 
megóvását és védelmét. 

          2. A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park  területén biztosítani kell: az shonos 
erd k maradványainak fennmaradását és 
revitalizációját, az invazív fajok terjedésének 
megállítását, a kivesz ben lév  állat- és 
növényfajok újratelepülését és az él helyek 
újbóli életre keltését, az ellen rzött nádvágást, a 
szomszédos természeti értékekhez vezet  
meglev  ökológiai folyosók fenntartását és  újak 
kialakítását, megfigyel rendszer kialakítását 
els dlegesen a természeti ritkaságok 
megfigyelése érdekében, a tudományos kutató- 
és oktatómunkát, egészségügyi célú vadászatot, 
a terület rendezését és hasznosítását a természeti 
és kulturális értékek megóvása és gyarapítása 
céljából a terület kapacitásaival összhangban, a 
terület hasznosítóinak képzését tevékenységük 
és a természeti értékek meg rzésének 
összehangolása érdekében, a természeti és 
kulturális értékek bemutatásának területi és 
idényjelleg  korlátozásait, a természeti értékek 
bemutatására, oktatásra és idegenforgalmi 
célokra szolgáló helyek kialakítását a II. fokú 
védelem alatt álló területen, a jelen határozat 
joger re emelkedését l számított öt éven belül a 
mólók és egyéb, nem a Természeti Park 
védelmét szolgáló parti létesítmények 
eltávolítását, a természetes növényzet 
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folytonosságának és szerkezetének irányítását, 
mesterséges odúk, szigetecskék és etet k 
felállítását a természeti ritkaságok számára, a 
meder- és partrészek rendszeres karbantartását 
(iszaptalanítás, a fölös növényzet eltávolítása 
vegyszerezés nélkül),  hidrotechnikai 
létesítmények javítását, felújítását,  az 
eutrofizáció csökkentését a terület természeti 
értékeinek meg rzésével összhangban hozott 
hiteles tervek alapján végzett biológiai 
intézkedések alkalmazásával, tanösvények 
kijelölését a biológiai és geomorfológiai értékek 
bemutatására, idegenforgalmi, sport- és 
rekreatív célú területek kijelölését és 
kialakítását, a meglév  hidak felújítását, a 
sporthorgászatot. 

6. szakasz 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park kezel je a Komunalac Közvállalat, Óbecse 
(a továbbiakban: a park kezel je). 

          A park kezel je köteles: 

          1. rizni a természeti értéket és 
érvényesíteni az el írt védelmi rendszabályokat, 
tilalmakat és a bels  rend szabályait, 
          2. megjelölni a védelem alatt álló 
természeti értéket, 
           3. meghozni az igazgatási tervet, a bels  
rendre és rszolgálatra vonatkozó okiratot, 
középtávú és évi terveket és a megvalósításukról 
szóló beszámolót, 
          4. kezdeményezni a területszervezésre és 
létesítmények építésére vonatkozó 
településrendezési tervek és egyéb 
dokumentumok meghozatalát, 
           5. megszervezni az igazgatási terv 
végrehajtását, különösen pedig ösztönözni a védelem 
alatt álló értékek védelmére és fejlesztésére, 
tudományos kutatásra és oktatásra, az 
idegenforgalom fejlesztésére, a tájrendezésre 
valamint a kulturális értékek megóvására és 
bemutatására vonatkozó tervek és projektumok 
kidolgozását és alkalmazását, 
 
 
          6. figyelemmel kísérni a természeti és 
teremtett értékek állapotát és változásait, 
           7. a védelem alatt álló terület rzésének, 
karbantartásának, rendezésének, és használatának 
kérdésében együttm ködést kialakítani és fejleszteni 
a földterületek és más ingatlanok használóival, 
különösen a helyi lakossággal és a természeti 
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er forrásokkal gazdálkodó közvállalatokkal, a 
természet- és környe-zetvédelemmel és az 
idegenforgalom fejlesztésével foglalkozó 
intézményekkel és szervezetekkel. 

7. szakasz 

           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park védelme és fejlesztése öt évre szóló 
középtávú igazgatási terv alapján kerül 
megvalósításra. 

           A jelen szakasz 1. bek.-ben szerepl  
igazgatási terv kiemelten tartalmazza: 

          1. a fejlesztés céljait és feladatait, valamint 
a megvalósításukra vonatkozó feltételeket, 
intézkedéseket, kedvezményeket és 
korlátozásokat, 
          2. a védelem alatt álló természeti érték 
meg rzésére és karbantartására, tudományos és 
oktatási célú bemutatására és az állapotának 
figyelemmel tartására vonatkozó els dleges 
feladatokat, 
           3. a fejlesztési célok és feladatok 
megvalósításához szükséges településrendezési 
és egyéb okmányok fajtáit, az idegenforgalom és 
rekreáció fejlesztésére vonatkozó feltételeket, 
feladatokat és intézkedéseket, a tájrendezést és a 
természeti érték védelmét szolgáló létesítmények 
építését, 
           4. a védelem alatt álló természeti érték 
bemutatására vonatkozó els dleges feladatokat, 
            5. a tájrendezési és fejlesztési célok és 
feladatok végrehajtásához szükséges terv-, 
településrendezési és egyéb dokumentációt, a 
megvalósítás ütemét és hordozóit, 
          6. a helyi lakossággal, közvállalatokkal, a 
természeti érték egyéb használóival, 
intézményekkel és szervezetekkel való partneri 
viszony kialakítására vonatkozó feladatokat, 
          7. a tervben megszabott feladatok 
végrehajtásának ütemét és alanyait, 
          8. az igazgatási terv megvalósításához 
szükséges eszközöket és el teremtésük módját. 
           Az 1. bekezdésben szerepl  igazgatási tervet 
az illetékes idegenforgalmi, erdészeti, vízgaz-
dálkodási, terület- és településrendezési, tudo-
mányos, pénzügyi, oktatási és m vel dési hatóság 
el zetesen kikért véleményezése alapján Óbecse, 
Zsablya és Törökbecse község képvisel -testülete 
hagyja jóvá. 

           Az 1. bekezdésben szerepl  igazgatási terv 
évi igazgatási terv révén kerül megvalósításra. 

           A következ  évre szóló évi igazgatási 
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tervet valamint a folyó évre vonatkozó terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót a park 
kezel je december 15-éig  köteles beterjeszteni 
Óbecse, Zsablya és Törökbecse község 
képvisel -testületéhez. 

8. szakasz 

           A park kezel je köteles a 
környezetvédelmi hatóság jóváhagyása alapján 
meghozott okirattal összhangban fenntartani a 
bels  rendet és rszolgálatot m ködtetni.  

            A jelen szakasz 1. bek.-ben szerepl  okirat 
meghatározza az el írt védelmi rend végrehajtására 
vonatkozó szabályokat, különösen a látogatók 
viselkedésének feltételeit, a tudományos kutatás és 
oktatómunka során alkalmazott védelmi feltételeket, 
valamint a védelem alatt álló természeti érték 

rzésének és karbantartásának módját. 

            A park kezel je köteles a jelen szakasz 1. 
bek.-ben meghatározott szabályokat és más, a 
védelmi rend fenntartására vonatkozó 
nélkülözhetetlen információkat nyilvánosságra 
hozni, valamint a használók és látogatók számára 
megfelel  módon elérhet vé tenni. 

 

9. szakasz 

            A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park védelmére és fejlesztésére szolgáló 
eszközöket a park kezel jének tevékenységéb l 
származó bevételekb l, a védelem alatt álló 
természeti érték használati díjából, Óbecse, 
Zsablya és Törökbecse község költségvetéséb l 
és egyéb forrásokból biztosítják a törvénnyel 
összhangban. 

 

 10. szakasz 

           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti 
Park évi igazgatási tervét a park kezel je a jelen 
határozat hatályba lépését követ  hat hónapon 
belül köteles meghozni. 

          A jelen szakasz 1. bek.-ben szerepl  okirat 
meghozataláig a park kezel je a park 
védelmének és fejlesztésének feladatait 
ideiglenes igazgatási terv alapján látja el, melyet 
a jelen határozat hatályba lépését követ  30 
napon belül köteles meghozni Óbecse, Zsablya 
és Törökbecse község képvisel -testületének 
jóváhagyásával. 

            A park kezel je a jelen határozat 
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         5. 
   3.  2.   

     
   (''   
'', . 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005  

hatályba lépését követ  hat hónapon belül a 
terepen azonosítja és az el írt módon megjelöli a 
védelem alatt álló természeti érték határait.  

11. szakasz 

           A védelem alatt álló természeti értékre 
vonatkozó területrendezési, erdészeti, vízgaz-
dálkodási, mez gazdasági és egyéb alapokat és 
más programokat össze kell hangolni a Szerb 
Köztár-saság Területrendezési tervével, 
valamint a jelen határozat 6. szakaszában 
szerepl  igazgatási tervvel. 

12. szakasz 

            Jelen határozat az Óbecse község 
Hivatalos Lapjában való közzététel után 8 
nappal lép hatályba. 
 

          Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse Község          
KÖZSÉGI KÉPVISEL -TESTÜLET   
Ikt. sz.: I 011-32/2008 
Kelt: 2008. március 19-én 
            Ó B E C S E  
 
                       A KÉPVISEL -TESTÜLET 
ELNÖKE, 
                                       Szabó Endre, s.k. 
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           5. 
 A közvállalatokról és az általános érdek  
tevékenységek végzésér l szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 és 123/2007 szám) 3. szakaszának 2. 
bekezdése, A kommunális tevékenységekr l 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 16/97 és 
42/98 szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 5. 
pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község    Hivatalos   Lapja,   3/2002  
szám)    14. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja 
és 24. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján, Óbecse Község Képvisel -testülete a 
2008. március 19-én megtartott XL. ülésén  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

AZ ÓBECSEI TISZA MENTE KOMMUNÁLIS 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELEL SSÉG  

TÁRSASÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
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