
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

A Madzagfalvi Horgásztó

2 2 halgazdálkodási jogára vonatkozó
döntés

.
Döntéshozatal módja: Pénzügyi Bizottság
Minősített többség a

Va gyonrendel et
10. (4) bekezdése

alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyilvános ülés Nánási Zsolt osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Horgász Egyesület (5630 Békés. Hő:sö u. 4. adószám: 19978071-1-04 a
továbbiakban: Egvcsükt, 2017. október hónapban azzal a kérelemmel fordult a Képviselö
testülethez, hogy Békés Város Onkormányzata (a továbbiakban: Onkormánvzar) a
tulajdonában lévő, W51/6/C helyrajzi szám alatt felvett, kivett anyaggödör megnevezésű,
47.860 m2 területnagyságú ingatlant aovábbiakban: Ingatlan) az Egyesület részére adja bérbe.
Kérelmében előadta, hogy a területrendezés, a halgazdálkodási vízterületté nyilvánitás
költségeit. illetve az ahhoz szükséges hatósági engedélyek költségeit, azok beszerzését,
valamint a kapcsolódó ügyintézést az Egyesület vállalja.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 506/2017. (XI. 30.) számú
határozatával a 2017. december I. napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott
időtartamra az Ingatlant az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagvonrendelet) 10. * (1)
bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 I. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladat ellátása
céljából az Egyesület részére ingyenes használatba adta.

A Képviselő-testület a 2018. február l-i ülésén meghozott 22/2018. (11.01.) számú határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesület a fenti ingatlan vonatkozásában vízjogi üzemeltetési
engedélyeztetési eljárás, valamint a halgazdálkodási vízterületté nyilvánítási eljárás során az
Onkormányzat nevében eljárjon. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járúsi Hivatala
Agrárügvi Főosztálya Földművelésügyi Osztályának BE-02/ 18/441-2/2018. ügyiratszámú
határozatában foglaltak alapján a fenti helyrajzi számú területet Madzagfalvi horgásztó néven
nyilvántartásba vette, mint halgazdálkodási vizterületet.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (ci továbbiakban: HIn’n.)
22. * (1) bekezdése alapján a halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű joga 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
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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.

Az 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. törvény (ci továbbiakban: Nvtv.) 12. * (7)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek,
csatornák, tározók tulajdonosaként a helyi önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül
az (1) és (2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek, így mégsem vonatkozik rá a
koncesszió útj án történő hasznosítás kötelezettsége.

Az Nvtv. 11. * (10) bekezdés alapján a nemzeti vagyon hasznoshására vonatkozó szerződés
csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető.

A Vagyonrendelet 10. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a 25 millió forint alatti
önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.

Az Nvtv. 11. * (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. az 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 Hvtv.22. (4) bekezdése szerint: a halgazdálkodási jog gyakorlója köteles:

a) a halgazdálkodási terven elöírtak szerint a halállományokat telepítésekkel
szinten tartani és fejleszteni,
b) az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos hasznos víziállatok
állományát védeni, szükség szerint az eltűnt őshonos halfajokat. halállománvokat
vi sszatelepíteni,
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.

a halgazdálkodási vizterületeken elhelyezkedő vízi létesítmények
rendeltetésszerű üzemeltetéséhez fűződő vízgazdálkodási szempontok figyelembe
vételére, és
g) az egyéb társadalmi, gazdasági közérdeket figyelembe venni.

A Békési Horgász Egyesület benyújtotta a Madzagfalvi horgásztó hasznositási koncepcióját,
melyben leírja, hogy az Egyesület négy Fő rendészeti vizsgával rendelkező halászati őreI, és
további kettő Fő társadalmi halőri vizsgával rendelkező halörel rendelkezik. Az Egyesület
vállalná a túlburjánzott növényzet gyéritését. gondoskodna a tó további rendszeres
karbantanásáról. A tó horgászrendjét a helyi érdekek figyelembe vételével alakítanák ki. Az
Egyesület elkészíti a részletes Halgazdálkodási tervet, melyet a haszonbérleti szerződés
megkötését követően a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi
Föosztálya Földművelésügyi Osztáyához kell benyújtani.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a halállomány védelmét az
Egyesület el tudja látni. Az Egyesület 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 gyérités elvégzéséhez. Az Egyesület 1112 Fő taglétszámú egyesület,
32 ha vízterület van a kezelésében.
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A Békési Horgász Egyesület által benyújtott pályázat teljes körűen bemutatja az általa vállalt,
és jogszabáLy alapján kötelezően előírt feladatokat. A halgazdálkodással kapcsolatos szakmai
előírásokat Békés Megyei Kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya
Földművelésügyi 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 ellálásához 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. értéknövelö használata,
költségtakarékos működtetése a Békési Horgász Egyesület által biztosított.

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 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett,
„Niadzagfalvi Horgásztó” megnevezésű ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási
jogát a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23.
g-a, továbbá az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 21/2012. (V1.29.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. -a alapján a Békési
Horgász Egyesület ‘nyilvántartósi szánta: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés,
J-f7ízső u. 4., adószáma: 19978071-1-04) ingyenes használatába adja, a 2018.
április 1. napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott időre.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert az ingyenes használati jogot biztosító szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22. 2
Iz áor

TGLCL Igármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi elle egyző
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Madzagfalvi horgásztó

Horgászati Célú Hasznosítási Koncepciója

Békés Város 1/1 tulajdonát képző Békés külterület

0151/6/C alrész, kivett anyaggödör

Országos Halgazdálkodási Adattár szerinti

viztérkódja: 04-195-1-5

Békési Horgász Egyesület
2018.03.03
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A Békési Horgász Egyesület bemutatása

A Békési Horgász Egyesület 1945-ben alakult, Jelenleg Békés város legnagyobb létszámú

horgász egyesülete, 2017.12.31-ig 1112 fő taglétszámmal rendelkezik. Egyesületünk nagy

hangsúlyt fektet a horgász sport népszerűsítésére, ezért rendszeresen szervez versenyeket,

melyek nagyon népszerűek a horgászok körében. Részt veszünk miden horgászatal

kapcsolatos rendezvényen, fórumon, eseményen, mely a horgászat népszerűsítését és a

horgászok érdekképviseletét szolgálja. Az Egyesület külön hangsúlyt helyez a gyermek és

ifjúsági versenyek rendezésére és más szervezetek által rendezett gyermek horgász

versenyek támogatására, versenyeink: ügyességi kishal fogó, feeder, nemes, vegyes halfogó,

szünidei trió gyerek és ifjúsági verseny. Támogatott versenyek: suli kupa, dánfoki

gyereknapi verseny, madzagfalvi gyerek verseny. A támogatott versenyeket anyagiakkal és a

lebonyolitásban részt vevő egyesületei tagokkal támogatjuk.

Egyesület taglétszáma ez elmúlt S-
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Madzagfalvi horgásztó

Horgászati Célú Hasznosítási Koncepciója

A Madzagfalvi horgásztó elhelyezkedése kiváló lehetőséget ad horgászati hasznosítás terén

külterületi elhelyezkedése révén. Egyesületünk rendelkezik mind anyagi mind személyi

feltétekkel mely a horgászati hasznositáshoz szükséges. Egyesületünk rendelkezik négy tő

rendészeti vizsgával rendelkező halászati őrrel és további két fő társadalmi halőri vizsgával

rendelkező halőrrel. A Madzagfalvi horgásztó jó lehetőséget biztosítana Egyesületünknek

rendszeres horgász versenyek rendezésére, főleg gyermek és ifjúsági kategóriában és

-
—- Békés-városba-látogató turistákkiegészítöprogramjánakbiztosítására.. Jelenleg ató- —.

nehezen horgászható a túlburjánzott víz parti növényzet és gyér halállomány miatt. A

túlburjánzott növényzet gyérítését a Békés város illetékes hatóságával egyeztetve és

szükséges engedélyek beszerzése után egyesületünk tagjai elvégzik. A továbbiakban a

rendszeres karbantartásról egyesületünk gondoskodik. A tó horgászrendjét a helyi érdekek

figyelembe vételével kívánjuk kialakítani ezért a horgászat idejét maximáljuk:

április 1.-szeptember 30. között reggel hat órától este tíz óráig szabad, kivéve szombati

napokon, április 1. és szeptember 30. között szombati napokon engedélyezett az éjszakai

horgászat. Október 1. és március 31. között napkeltétöl napnyugtáig szabad horgászni.

Az elvihető napi hal mennyiséget az országos horgászrendbe meghatározott kvótánál

kevesebb mennyiséget határozunk meg a halállomány védelme, és az önfenntartó

halállomány kialakulásának elősegítése, és a spodhorgászat előtérbe helyezése érdekében.

Az Egyesületünk szívesen közreműködik más szervezetek horgászcélú programjainak

lebonyolításában és teret biztosítana a tavon horgász célú rendezvények rendezéséhez.

A részletes halgazdálkodási tervet mellékletként csatoljuk

Békés 2018.03.03. Balo Zoltán László
19 Li’Békési HE Elnök
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