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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Körösök Völgye Natúrpark koordinálásában, európai uniós forrásból megvalósuló, a 
békési 0631., 0722., 0723. hrsz. területen fekvő, folyami medencés kedvtelési célú, közforgalmú 
békési kishajó-kikötő és -átemelő, valamint a megközelítésére szolgáló út üzemeltetési jogát Békés 
Város Képviselő-testülete 209/2007. (VI. 28.) számú határozatával térítésmentesen a LISZ Kft 
(Békés, Petőfi u. 21.) részére átadta 2007. június 1-től 2012. május 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Erről a felek között 2007. június 29-én üzemeltetési szerződés jött létre. 

A szerződés 2012. május 31-én lejár, javaslom, hogy a Képviselő-testület az ezt követő 
időszakra a kikötő üzemeltetési jogát – visszavonásig – adja át a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központnak, és kérje fel a polgármestert, hogy az átadást készítse elő. 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában álló, békési 0631., 0722., 0723. hrsz. területen fekvő kishajó-kikötő és 
megközelítésére szolgáló út, valamint annak tartozékainak üzemeltetési jogát - 
visszavonásig - a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központnak adja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központ alapító okirata módosításának előkészítésére legkésőbb a 2012. 
áprilisi rendes Képviselő-testületi ülésre, 

3. megbízza polgármesterét, hogy gondoskodjon az ingatlan jelenlegi üzemeltetőjével 
történő átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról legkésőbb 2012. június 15-ig úgy, hogy az 
átadásátvételi eljárás során mind a LISZ Kft., mind a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ képviselője is jelen legyen, 

4. felkéri polgármesterét, hogy  a feladatbővüléshez a szükséges forrást, létszámot az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
részére biztosítsa. 
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