
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A TISZAVASVÁRI „KACSÁS” HORGÁSZTÓ ÜZEMELTETÉSÉRE 

HELYE:  TISZAVASVÁRI, POLGÁRI ÚT – A 36-OS FŐÚT MELLETT, A KELETI-FŐCS. HÍD LÁBÁNÁL 

VÍZTERÜLET:  3,2 HA 4DB SZIGETTEL. ÁTLAGMÉLYSÉG 120 CM. 

ÉPÜLETEK:  3DB ÉPÜLET (HORGÁSZTANYA, FAHÁZ, VIZESBLOKK), 1DB FILAGÓRIA, BOGRÁCSOZÓ 

HELY VALAMINT ESŐBEÁLLÓK. 

A horgásztanya épületének egyik része tégla, másik része fa szerkezetű. A faház 4 helyiséggel 

rendelkezik, ezekből az egyiket az Egyesület részére kell fenntartani. A vizesblokk egy fúrt kútból, 

hidrofor segítségével kap vizet (nem ivóvíz!). A szennyvíz egy 4,5m3-es fémtartályban kerül 

összegyűjtésre. A villanyáram minden épületbe be van kötve. A bevezető út és parkolók mellett köztéri 

világító oszlopok vannak, melyek szakaszolva kapcsolhatók. Néhány oszlopon 230V-os aljzat is 

található. Az épületekig kövezett út vezet, valamint a parkoló is kövezett. 

A tónak a feltöltése, vízpótlása a Keleti-főcsatornából történik egy szivornyán keresztül. Leengedés a 

Hortobágy csatornába lehetséges hagyományos tiltós zsilippel. 

Pályázati elvárások, vállalások: 

1. bérleti díj: évi 300.000,- Ft (2 egyenlő részletben) 

2. rendszeres haltelepítések (tavaszi nagyobb mennyiségű után főszezonban 2-3 hetente a 

fogyásnak megfelelő mennyiséggel) 

3. kedvezményes horgászat biztosítása az Egyesület tagjainak 

4. ingyenes horgászverseny és horgásztábor tartásának lehetősége az Egyesület 

részére (1-3 alkalom /év) 

5. villanyáram számlák fizetése (diktálásos elszámolás) 

6. szennyvíz szippantás elvégeztetése, fizetése 

7. szemétgyűjtők rendszeres ürítése, hulladékok elszállíttatása, költségeinek viselése 

8. üzemi vízszint biztosítása (szivornya, zsilip kezelése) 

9. vízkészletjárulék, vízszolgáltatási díj fizetése (kb 20e Ft/év) 

10. rendszeres fűnyírás a tó és a bevezető út, kapu környékén, fák szükség szerinti gallyazása 

11. épületek, vagyontárgyak állagának megóvása, tisztán tartása 

12. horgászrend egyeztetése ez Egyesület elnökségével és az Egyesület Közgyűlésével 

13. járófelületek, helyiségek tisztán tartása bel- és kültéren egyaránt 

14. időszakos tisztasági festések elvégzése 

Jegyrendszer részletes kidolgozása alapvető feltétele a pályázatnak. Kérésre az Elnökség segítséget 

nyújt minden érdeklődőnek. Elfogadott jegyrendszer év közben nem módosítható! 

Pályázat beérkezési határidő: 2020. február 21.  

A pályázatok közötti végleges döntésre 2020. február 29-én, az Egyesület éves Közgyűlésén kerül sor. 

Szerződéskötés ezt követő 1 héten belül lehetséges. A használatba vétel az aláírást követően 

megtörténhet, viszont a tó vízszintje jelenleg nem megfelelő a telepítéshez, horgászathoz, így időjárás 

függvényében több hét is eltelhet a tényleges nyitásig. 

Használatba vétel előtt a bérlőnek közjegyző előtt szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tennie. 

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Kazinczy Ferenc u. 4. 

Érdeklődni az alábbi számokon lehetséges: +36 30 413-2426; +36 30 708-7416 


