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osztályvezető-helyettes 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. június 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 265/2012. (VIII. 30.) határozatával 
hozzájárult ahhoz, hogy Minya Gábor (5630 Békés, Darab u 1) Békés város belterületén 
található, 3720 helyrajzi szám alatt felvett, 3 ha 4609 m2 nagyságú Puskaporos tó 
megnevezésű ingatlan haszonbérbe vegye. A haszonbérleti szerződés 2012. szeptember 1. 
napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.  

A haszonbérlő azzal a kéréssel kereste meg hivatalunkat, hogy kéri a haszonbérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. július 1. napjával.  

A haszonbérleti szerződés III/ 4) pontja alapján „a haszonbérlő mindaddig birtokban marad, 
amíg haszonbérbe adó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget. Erre vonatkozóan a 
felek rögzítik, hogy a jelen haszonbérleti szerződés lejárta előtt legalább 1 évvel egyeztetést 
kezdeményeznek arról, hogy a szerződés megszűnése esetén továbbra is együttműködnek- e 
egymással, illetve erre vonatkozóan milyen követeléseik vannak a másik szerződő fél 
irányába.” 

A haszonbérlővel tárgyalásokat folytattam, tekintettel arra, hogy a halgazdálkodási terület 
halgazdálkodói joga a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az 
önkormányzatra visszaszáll, és a halgazdálkodási joggal kapcsolatosan az önkormányzatnak 
lenne a feladata a halpusztulás megelőzése, esetleges újratelepítés, a víz minőségének 
figyelése, forgatása. A vízgazdálkodási terület leginkább a nyári időszakban igényel nagyobb 
odafigyelést. Jelenleg nincs sem a Polgármesteri Hivatal, sem az önkormányzat 
alkalmazásában olyan megfelelő képzettséggel rendelkező szakember, aki a fenti feladatokat 
el tudná látni.  

A tárgyalás eredményeképpen a haszonbérlő tovább folytatja a haszonbérleti jogát, mindaddíg 
amíg Békés Város Önkormányzata más általi hasznosításról nem dönt.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
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Határozati javaslat 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Minya 
Gábor (5630 Békés, Darab u. 1. ) a halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó 
jogát a 3720 alatt felvett, Puskaporos tó megnevezésű ingatlan kapcsán 2017. 
augusztus 31. napját követően nem kívánja tovább folytatni.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert, hogy a Puskaporos tó megnevezésű ingatlan további 
hasznosítására vonatkozóan keressen megfelelő haszonbérlőt. 

 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2016. június 20.  

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 
 
 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 
 

 




