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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 252/2016 (VI.30.) határozatával
tudomásul vette, hogy Minya Gábor (5630 Békés, Darab u. 1.) szám alatti lakos a halászati
jog haszonbérbe adására vonatkozó jogát a Békés belterület 3720 helyrajzi szám alatt felvett,
Puskaporos tó megnevezésű ingatlan kapcsán, 2017. augusztus 31. napját követően nem
kívánja tovább folytatni. A határozat felhatalmazta Izsó Gábor polgármestert, hogy az
ingatlan további hasznosítására vonatkozóan keressen megfelelő haszonbérlőt.
A döntést megelőzően két horgászegyesület, és egy magánszemély jelezte szándékát a
haszonbérlet megkötésére vonatkozóan. 2016. augusztus 10. napján kelt levélben a Békési
Horgász Egyesület, a Körösvidéki Horgász Egyesülete Szövetségét, és Füredi János Istvánt
kértük fel, hogy nyújtsa be a tóra vonatkozó halgazdálkodási koncepcióját. Időközben Füredi
János jelezte, hogy mégsem kíván a tó üzemeltetésével foglalkozni. A levélben megadott
határidőn belül mindkét egyesület benyújtotta a koncepcióját, melyet jelen előterjesztéshez
mellékelünk.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: a
Hhvtv.) 22. § (1) bekezdése alapján a halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a
halgazdálkodási vízterületeken – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az államot illeti
meg. A Hhvtv. 22. § (2) bekezdés alapján a halgazdálkodási jog haszonbérbe vagy
vagyonkezelésbe adható. A Hhvtv. 22. § (3) bekezdés alapján a halgazdálkodási jog
jogosultja a halgazdálkodási jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérlő. A Hhvtv. 23. §- a
alapján az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a
halgazdálkodási vízterület fekszik a folyó mentett oldalán helyezkedik el és az önkormányzat
többségi tulajdonában áll.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. §-a
alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása,
használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint
felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. (továbbiakban: Nvtv.) törvény12. § (7) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, csatornák,
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tározók tulajdonosaként a helyi önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül az (1) és
(2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek, így habár kizárólagos tevékenységnek nem
minősül, mégsem vonatkozik rá a koncesszió útján történő hasznosítás kötelezettsége.
Az Nvtv. 11. § (10) bekezdés alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés
csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a 25 millió forint
alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.
Nvtv. 11. § (13) bekezdés alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. Mötv. 13. § (1)
bekezdése 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a településüzemeltetés,
közparkok egyéb közterületek kialakítása, fenntartása, üzemeltetése.
A Hhvtv. 22. § (4) bekezdése szerint: a halgazdálkodási jog gyakorlója köteles:
a) a halgazdálkodási terven előírtak szerint a halállományokat telepítésekkel szinten tartani
és fejleszteni,
b) az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos hasznos víziállatok állományát
védeni, szüksgé szerint az eltűnt őshonos halfajokat, halállományokat visszatelepíteni,
c) a vízi életközösség biológiai sokféleségét fenntartani,
d) a vízi élőhelyeket és a természeti környezetet megóvni,
e) a halászati őrzést és a halvédelmet hatékonyan működtetni,
f) a halgazdálkodási vízterületeken elhelyezkedő vízilétesítmények rendletetésszerű
üzemeltetéséhez fűződő vízgazdálkodási szempontok figyelembe vételére, és
g) az egyéb társadalmi, gazdasági közérdeket figyelembe venni

A Békési Horgász Egyesület (5630 Békés, Hőzső u. 4. adószám: 19978071-1-04)
(továbbiakban: Békési he.) benyújtotta a Puskaporos tó hasznosítási koncepcióját, melyben
leírja, hogy a Békési he. négy fő rendészeti vizsgával rendelkező halászati őrrel, és további
négy fő társadalmi halőri vizsgával rendelkező halőrrel rendelkezik. A Békési he. vállalja a
túlburjánzott növényzet gyérítését, gondoskodna a tó további rendszeres karbantartásáról. A
tó horgászrendjét a helyi érdekek figyelembe vételével alakítanák ki. A Békési he. csatolta a
részletes Halgazdálkodási tervét, melyet a haszonbérleti szerződés megkötését követően a
Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati
Osztályára kell benyújtani. A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a
halállomány védelmét a Békési he. el tudja látni. A Békési he. leírja, hogy az invazív, nem
őshonos halfajok visszaszorítására irányuló szelektáló halászati tevékenységhez szükséges
halászati eszközökkel még nem rendelkeznek, de szükség esetén beszerzik. A Békési he.
vállalja, hogy amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy az adott feladat elvégzéséhez a
tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező külső személyt, vagy vállalkozót bíz meg a
gyérítés elvégzéséhez. A Békési he. 932 fő taglétszámú egyesület, 32 ha vízterület van a
kezelésében.
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Bajza u. 11. adószám:
19059181-2-04) (továbbiakban: KHESZ) pályázatot nyújtott be a Békési 3720 hrsz 4609 m2
alapterületű Puskaporos tó elnevezésű halgazdálkodási vízterület (víztér kód: 04-141-1-4)
haszonbérletére vonatkozóan. A haszonbérlet igényelt időtartama: 15 év. A KHESZ a 15 évre
szóló haszonbérlet megkötése esetén vállalja, hogy a Minya Gábor telephelyének tóparti
részén lévő kerítést a Lánc utcáig meg kívánja hosszabbítani a telepített halállomány védelme
érdekében. Leírja, hogy különösen az első időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani a
halászati őrzésre, melyet a 12 fő hivatásos halászati őr foglalkoztatásával biztosítani tud.
Vállalja, a tó parti részén lévő fás- illetve lágyszárú növényzet ritkítását, gallyazását, mely
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eredményeképpen parkosított területet hozna létre, rálátást biztosítva a tóra. A KHESZ tervei
között szerepel, a tópart Bercsényi utca felőli részén egy asztallal, padokkal ellátott esőbeálló,
továbbá 3-4 ülőpad a tó parti részén. A KHESZ-nek 93 Békés megyei horgász egyesület a
tagja, jelenleg több, mint 2200 ha vízterület halgazdálkodási jogát gyakorolja.
Minkét szervezet által benyújtott pályázat teljeskörűen bemutatja az általa vállalt, és
jogszabály alapján kötelezően előírt feladatokat. A halgazdálkodással kapcsolatos szakmai
előírásokat Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és
Halászati Osztálya, mint halgazdálkodási hatóság ellenőrzi.
Az Nvtv. 7. (2) bekezdése szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony, és költségtakarékos
működtetés, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása.
Ennek megfelelően a vagyon állagának védelme, értéknövelő használata, költségtakarékos
működtetése a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által biztosított.
Javaslom, hogy a Puskaporos tó halászati jogát 15 év határozott időre a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége részére adjuk ingyenesen haszonbérbe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi
határozati javaslatokat fogadja el.
Határozati javaslat:
I.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Békés belterület 3720 helyrajzi szám alatt
felvett „Puskaporos tó” megnevezésű ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási
jogát a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23.
§-ére tekintettel, az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § -ában foglaltakra ingyenesen haszonbérbe adja a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Bajza u. 11. adószám:
19059181-2-04) részére, határozott időre 2016. szeptember 15. napjától 2031.
szeptember 15. napjáig
II.

III.
Határidő:
Felelős:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti szerződés
aláírására.

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 24.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata, (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.,
képviselő: Izsó Gábor polgármester), mint haszonbérbeadó (a továbbiakban:
haszonbérbeadó)
másrészről
…………………………..
……………………..adószám:……………………..,), mint haszonbérlő
haszonbérlő)

(székhely:
(a továbbiakban:

között az alulírott helyen és napon Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
……/2016. (IX.01.) határozata alapján az alábbi feltételekkel, halgazdálkodási jog
bérbeadása tárgyában:
A szerződés tárgya a haszonbérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Békés város
belterületén található, a 3720 helyrajzi szám alatt felvett, 3 ha 4609 m2 területű,
„Puskaporos tó” megnevezésű ingatlan haszonbérbe adása
I.
Általános feltételek
1) A haszonbérbeadó a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi. CII. törvény
(továbbiakban: Hhvtv.) 23. §-ára tekintettel az önkormányzatot megillető Békés belterület
3720 hrsz-ú Puskaporos tó halgazdálkodási vízterület és partja halgazdálkodási jogát
ingyenesen az önkormányzati vagyonról szóló 21/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet
10. § (1) bekezdés alapján haszonbérbe adja a haszonbérbe vevőnek.
2) Felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időtartamra kötik 2016. szeptember …-től
2031. szeptember …...ig
3) Szerződő felek a haszonbérleti szerződéssel összefüggésben bérleti díjat nem állapítanak
meg.
4) A szerződő felek kijelentik, hogy a haszonbérlő a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
közfeladatot ellátását végzi az adott területen.
5) A haszonbérlő szabályszerű működéséért, a halgazdálkodási jog gyakorlásával
kapcsolatos kötelezettségek és jogok teljesítéséért, illetve gyakorlásáért a haszonbérlő
felel.
6) A haszonbérlő a haszonbérleti jogot másra nem ruházhatja át.

II.
Részletes feladatok, jogok kötelezettségek
1) A haszonbérbeadó feladatai:

a) A haszonbérbeadó vállalja, hogy a bérleményen olyan tevékenység folytatását nem
engedélyezi, amely akadályozza a haszonbérbevevő halgazdálkodási jogát. A tó területén
a fürdést és vízi sportolást nem engedélyezi.
b) A haszonbérbeadó köteles a haszonbérlőt a vízszint csökkenésével, a víz esetleges
leeresztésével, feltöltéssel járó, vagy más a halgazdálkodási jog gyakorlását akadályozó
(sportrendezvény, beruházási munkák) esetleges tevékenységének és annak várható
időtartamáról – a szükséghelyeztet kivételével – legalább 10 nappal a kezdést megelőzően
értesíteni.
c) Ha a bérleménnyel kapcsolatos napirendi pont szerepel a Képviselő-testület ülésén, a
polgármester a haszonbérlő képviselőjét meghívja a téma tárgyalására.
d) A jegyző megbízásából a Polgármesteri Hivatal szükség szerint ellenőrzi a haszonbérleti
szerződésben foglaltak teljes körű végrehajtását, és annak eredményéről az egyesületet
tájékoztatja.
e) A haszonbérbeadó köteles a haszonbérlőt a vízszint csökkenésével, a víz esetleges
leeresztésével, feltöltéssel járó, vagy más a halgazdálkodási jog gyakorlását akadályozó
(sportrendezvény, beruházási munkák) esetleges tevékenységének és annak várható
időtartamáról – a szükséghelyeztet kivételével – legalább 10 nappal a kezdést megelőzően
értesíteni. A haszonbérbeadó a víz mennyiségéért és minőségéért szavatosságot nem
vállal, a hatáskörébe tartozó feltételeket biztosítja. Ennek érdekében a haszonbérlő köteles
a vízszennyeződéseket, vagy egyéb a víz minőségét hátrányosan befolyásoló tényezőket a
haszonbérlő felé haladéktalanul jelenteni.
2) A haszonbérlő kötelezettségei:
a) A haszonbérlő alapvető feladata a tó környezetének védelme, a tó és környezetének
rendszeres karbantartása, felnövő gyomok, cserjék, nádprodukció folyamatos letermelése,
fák gyallyazása, fűnyírás, a parkosítás kialakítása, és megóvása. A bérlemény és közvetlen
környezete területén a hulladék folyamatos összegyűjtése, a horgásznak a horgászat előtt
és után gondoskodnia kell a szemét összeszedéséről, illetve elszállításáról.
b) A haszonbérlő a Hhvtv.-ben foglalt módon halászati őr útján gondoskodni köteles a
halgazdálkodási vízterületet halállományának és élőhelyének őrzéséről.
c) A haszonbérlő a halak számára szükséges megfelelő vízmélység megtartása és
helyreállítása érdekében szükség szerint köteles a tó mederoldalának fenntartására, fenék
szintje kotrására.
d) A haszonbérlő vállalja, hogy a tó ellátását biztosító befolyó csatornákon elhelyezésre
kerülő halrácsok vízátvezető képességét évente többször ellenőrzi, és megtisztítja, igény
szerint cseréli.
e) A haszonbérlő köteles a halgazdálkodási joggal együtt járó mindennemű feladatokat
ellátni, a Horgászati Rendet betartani és betartani, a halászati hatóság előírásainak,
utasításainak megfelelően eljárni, és tevékenységéről idény szerint, de legalább évente az
önkormányzatot tájékoztatni. A Horgászati Rendben köteles megtiltani a tó kövesút felőli
részén a horgászhely kialakítását és a horgászatot.
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f) A haszonbérlő köteles a horgászati rendet a haszonbérbeadóval közölni, továbbá az abban
szereplő tilalmakat nyilvánosan, jól látható módon közzétenni.
g) A haszonbérlő bemutatja a haszonbérbeadónak a halászati hatóság által jóváhagyott
halgazdálkodási tervet. A haltelepítések időpontjáról, illetve a telepítés részleteiről a
polgármestert a telepítés előtt 3 nappal értesíti. A halgazdálkodás vízminőség romlást nem
idézhet elő, tilos a tó túlterhelése a túlzott mennyiségű hal egyidejű telepítésével. A
vízminőség javítása érdekében a haszonbérlő vállalja a szakszerű és rendszeres
haltelepítést.
h) A haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a tavakon és környékükön beruházást, átalakítást,
földmunkát csak a haszonbérbeadó és a szakhatóságok engedélyével végezhet.
i) A haszonbérlő köteles a bérleményt jó gazda gondosságával kezelni, állagmegóvását
biztosítani, a környékben lakók nyugalmának zavarásától tartózkodni.
j) A haszonbérlő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (11)
bekezdésére figyelemmel nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, és vállalja,
hogy a haszonbérleti szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti, az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja, vállalja, hogy a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett
módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy
átlátható szervezetek vesznek részt.
III.
Egyéb feltételek
1) A haszonbérbeadó a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérlő a haszonbérleti szerződésben vállalt, valamint a
Hhvtv-ben leírt kötelezettségeit a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás
ellenére sem teljesíti, a halgazdálkodási jogot alhaszonbérbe adja, ha a természetvédelem,
illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti
2) A haszonbérlő a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben vállalt
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
3) A felek rögzítik, hogy a jelen haszonbérleti szerződés lejárata 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.
4) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak megvalósulását szükség
szerint egyeztetik.
5) Felek kijelentik, hogy a közöttük keletkező vitákat békés úton kívánják rendezni, ennek
eredménytelensége esetén jelen megállapodásból eredő jogviták eldöntése végett
kölcsönösen alávetik magukat a Békés Városi Bíróság illetékességének.
6) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, és
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annak végrehajtására kiadott a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013 (XII.29.) VM rendelet rendelkezései az irányadóak.
Ezt a szerződést a felek elolvasás és egybehangzó értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt - helyben hagyólag írták alá, 5 példányban készült.

Békés, 2016. szeptember...

Haszonbérbeadó részéről

Haszonbérlő részéről

Ellenjegyzem:
…………………………………………..

Pénzügyileg ellenjegyzem:
…………………………………………..
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