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Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés,
Hőzsö u. 4., adószáma: 1997807 1-1-04, képviseli: Balog Zoltán László elnök) (továbbiakban:
Egyesület) 2017. október hónapban azzal a kérelemmel fordult Békés Város
Onkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy Békés Város Onkormányzata (továbbiakban:
Onkorniányzat) a tulajdonában lévő, 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett, kivett myaggödör
megnevezésü, 47860 m2 területnagyságú ingatlant (továbbiakban: Ingatlan) az Egyesület
részére adja bérbe. Az Egyesület kérelmében leírta, hogy a területrendezés, a halgazdálkodási
vízterületté nyilvánítás költségeit, illetve az ahhoz szükséges hatósági engedélyek költségeit,
azok beszerzését, valamint a kapcsolódó ügyintézést az Egyesület vállalja. Az Egyesület a
részükre korábban haszonbérbe adott Puskaporos tóhoz hasonlóan kívánja müködtetni a
területet, céljuk a horgászhelyek bővítése, turisztikai lehetőségek színesítése Békés városában.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 506/2017. (XI. 30.) számú
határozatában foglaltak alapján, 2017. december 1. napjától 2032. november 30. napjáig tartó

határozott időtartamra az Onkormánvzat kizárólagos tulajdonát képező Ingatlant, az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladat
ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes használatba adta.
Az Egyesület a jelen előterjesztés mellékletét képező kérelmében kéri Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulását ahhoz, hogy a szükséges vizjogi
üzemeltetési engedélyeztetési eljárás során az Egyesület az Onkormányzat nevében eljárjon, a
vizjogi üzemeltetési engedély az Egyesület nevére kerüljön kiadásra. Az Egyesület kéri
továbbá, hogy a halgazdálkodási vízterületté nyilvánítási eljárás során az Onkormányzat
nevében eljárjon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést tárgyalja meg. és az alábbi
határozati javaslatokat fogadja el.

L Határozati javaslat:
Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés, Hőzső u.
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4., adószáma: 19978071-1-04, képviseli: Balog Zoltán László elnök) a Békés Város
Onkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 0151/6/C helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás, valamint a halgazdálkodási
vízterületté nyilvánítási eljárás során Békés Város Onkormányzata nevében eljárjon.

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

II. Határozati iavaslat

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés, Hőzső u.
4., adószáma: 19978071-1-04, képviseli: Balog Zoltán László elnök) a Békés Város
Onkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 0151/6/C helyrajzi Számú ingatlan
vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedély saját nevére történő kiállitását kérje.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. január 23.

/ (
Izsó Gbor

jíolgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi eIlenjyző



Békési Horgász Egyesület
5630 Békés, Hőzső u.4.
Levélcím: 5631 Békés, Pf.74
Mali: bekesihe@freemail.hu
Adószám: 19978071-1-04

Kérelem

lkt.sz.: 5/2018.
Tárgy: Kérelem
ügyintéző: Balog
Zoltán László elnök
0630/2023197

A Békési Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordul Békés Város
Önkormányzatához, (székhelye: 5630, Békés Petőfi út 2. képviseli: Izsó Gábor
polgármester) hogy a Békés 0151/6/C hrsz-ú, kivett anyaggödör megnevezésű
ingatlan 1/1 tulajdoni arányú tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a 239/2000.
(Xll.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekről szóló jogszabály (továbbiakban Korm. rendelet) 3.5-ában
előírt vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során a Békési Horgász
Egyesület (Nyilvá ntartási száma:PK.60.294/1989/2; adószá ma:19978071-1-04,
székhelye: 5630 Békés Hőzső u. 4.) képviseli: Balog Zoltán László elnök a
nevében eljárjon, Illetve hogy a Békés téglagyári 1. tónak (víztérkód: nincs) a
vízjogi üzemeltetési engedélye a Békési Horgász Egyesület nevére kerüljön
kiadásra, az Egyesület a Korm. rendelet 4.5-ában meghatározott jogokat és
kötelezettségeket gyakorolja. Az Egyesület kéri továbbá, hogy a halgazdálkodási
vízterületté nyilvánítási eljárás során az Önkormányzat nevében eljárhasson.

Békés, 2018. január 25.
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Balog Zoltán Lászó, elnök


