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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Méri Zoltán, a LISZ Kft. ügyvezetıje elkészítette Körösmenti Kishajó-kikötı, Átemelı és 
Ökoinformációs Pont 2009. elsı három negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolót az 
Önkormányzat és a LISZ Kft. között 2007. június 9-én kelt Üzemeltetési Szerzıdés 2. pontja 
alapján.  

A beszámolót mellékelten terjesztjük a T. Képviselı-testület elé. 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a LISZ Kft-nek a Körösmenti 
Kishajó-kiköt ı, Átemelı és Ökoinformációs Pont 2009. elsı három negyedéves 
üzemeltetésérıl szóló beszámolóját elfogadja. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. november 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Körösmenti Kishajó-kikötı, Átemelı és Ökoinformációs pont 2009. évi mőködésérıl az 
alábbiakban tájékoztatom: 
 
1./ Az adatok október végiek, gyakorlatilag felölelik a teljes gazdasági évet, mert a kikötı eddig 
üzemelt. 
2./ A kikötı teljes éves bevétele 2009-ben 1.556.408,- Ft volt, mely a kikötıhelyek bérleti díjait, 
az átemelések díjait, a hajószállító tréler bérleti díjait tartalmazza. Ez az összeg megközelítıen 
másfélszerese a tavalyinak, ami részben férıhelyek díjának rendezésébıl, részben abból adódik, 
hogy javult a kikötö kihasználtsága, bár a 80 %-ot csak ritkán haladta meg. 
3./ A kikötı mőködtetésével kapcsolatban összesen 4.109.502,- Ft költség merült fel, melybıl 
2.977.942,- Ft vállalkozói díj, 486.225,- Ft a pontonok be és kirakodása, 121.380,- Ft áramdíj, 
14.573,- Ft vízdíj, 14.606,- Ft üzemanyag, 90.644,- Ft egyéb anyag, 180.000,- Ft WC 
üzemeltetés, 89.100,- Ft javítás, karbantartás, 106.223,- Ft belsı szolgáltatás ( LISZ Kft által 
végzett szállítás, szak és segédmunka ), 20.400,- Ft értékcsökkenési leírás ( a csónakszállító 
tréler után ). 
4./ Sajnos a kikötı generál kivitelezıje tudomásunk szerint tönkrement, ezért komoly garanciális 
hibák nem kerültek kijavításra, ezek érvényesítésére a továbbiakban nem is lehet számítani. 
5./ Látható, hogy  a kikötı a jelenlegi körülmények között rentábilisan nem üzemeltethetı. 
„Mozgó” alkatrészein (pontonok) ráadásul évente jelentıs karbantartási munkákat kellene 
végezni, melyeket a 2009. évi Kikötı napló záró jegyzıkönyvébe rögzítettünk. A bevételek tehát 
önmagában az üzemeltetés költségeit sem fedezik akkor sem, ha a hajók ırzését és a kikötı 
mőködését biztosító személyzet díjazását nem számoljuk. 
6./ A jelenlegi formában történı üzemeltetés kötelezı idıtartamának lejártával célszerőnek látjuk 
átgondolni annak lehetıségét, ( egyeztetve a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel ) hogy a 
hajókat ne a pontonokhoz, hanem a kikötımedence mőszakilag megfelelıen megerısített 
partvonalához lehessen kikötni, az átemeléseket pedig zsilipkamrával megoldani. Ezáltal 
kiküszöbölhetık a pontonok ki-be rakodásának és karbantartásának költségei. 
7./ Érdemes átgondolni annak lehetıségét is, hogy hogyan lehetne a dánfoki tábor és a kikötı 
üzemeltetését összevonni, vagy a kikötı mellé szabad strandot és a vízitúrázók, horgászok 
igényeit kielégítı kempinget telepíteni. Ezek üzemeltetése plusz bevételi forrást jelenthetne, a 
kikötı bevételeivel együtt esetleg megfelelı jövedelmet biztosítana az üzemeltetınek. 
 

Békés, 2009. november 17. 
 
 

........................................... 
Méri Zoltán 
ügyvezetı 


