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Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Horgász Egyesület (5630 Békés. Hőzső zi. 4. adószáin: 19978071-1-04 a
továbbiakban: Egvesüki,) 2017. október hónapban azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkonnán ra!) a
tulajdonában lévő, Békés 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett, kivett anyaggödör
megnevezéső, 47.860 m2 területnagyságú ingatlant (továbbiakban: 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. (Xl. 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: Vagvonrendekt) 10. (1)
bekezdése alapján, a Magyarország helyi őnkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (ci 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
Önkormányzat nevében eljárjon. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztálya Földművelésügyi Osztályának BE-02/18/44l-2/20l8. ügyiratszámú
határozatában foglaltak alapján a Fenti helyrajzi számú területet Madzagfalvi horgásztó néven
nyilvántartásba vette. mint halgazdálkodúsi víztcrületct.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/20 18. (111. 29.) számú határozata alapján
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 015 1/6/C helyrajzi szám alatt felvett.
„Madzagfalvi I lorgásztó” megnevezésű ingatlanra vonatkozó halgazdálkodási jogát a
balgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi Cli. törvény 23. *-a, továbbá az
önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (Vl.29.)
önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény II. *-a alapján a Békési Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-
0000329. székhelye: 5630 Békés. [lőzső u. 4.. adószáma: 19978071-1-04) ingyenes
használatába adta. a 2018. április I. napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott időre.

A Békés Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönvvek törvényességi vizsgálatát követően -

szakmai segítségnyújtás keretében - a 120/2018. (Ill. 29.) sorszámú határozat felülvizsgálatára
tett javaslatot az alábbiak szerint:

120/2018. (IlL 29.) számú határozatban fbgla/tak szerint ha/gazdálkodási Jogot adtak
inye;ws használatba, ami ellentétes a halgazc/álkodásról és ci hal védelméről szolo 2013. évi
CII. tön’énv (a továbbiakban: Hhvtv.) 22. (2) ás 23/A. (1) bekezdésének szabályaivaí
A Hhvn. 22. (2) bekezdése alapján ha/gazdálkodási Jog haszonbérhe vagy vagvonkezelésbe
adható.
A képviselő-testület számára ha/gazdálkodási Jog’ ingyenes használatba adásám a Hln’n’.
nem biztosít fálhatalmazást.
A Hhvtt 23/A. ‘ (1) bekezdése alapján .1-la az önkormányzat nem kíván élizi a 23. szerinti
ha/gazdálkodási jogával, akkor a ha/gazdálkodási hatóság/á/ó tett ‚ni/atkozatáva/ e jogáról az
áUwn javára mondhat le.
A képviselő-testület döntése túlteijeszkedett a jogszabá/vi fá/hatalmazáson, amikor a
ha/gazdálkodási Jog ingyenes használatba adásáró/ rendelkezett.
Álláspontom szerint, az Mötv. 13. (1) bekezdésének 2. pontja szerinti önkormányzati
köz/á/adat ellátása céljából az Önkormányzati tulajdonban lévő ví:teríi/et — ás nem a
ha/gazdálkodási Jog — adható jogszerűen ingyene.v használatba az Nyír. I 1./s (13) bekezdése
a/apján.”

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a 120/2018. (III. 29.) számú határozat visszavonása és
ezzel egyidejűleg új döntés meghozatala.

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 a 120/2018. (III. 29.) számú
határozatát visszavonja.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 0151/6/C helyrajzi szám alatt felvett,
„Madzagfalvi Horgásztó” megnevezésü 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. (Vl.29.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. -a alapján a Békési
Horgász Egyesület Ozyi/ránta;iási száma: 04-02-0000329, székhelye: 5630 Békés,
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Híí:sőz,. 1., c,clósnhnu: i998Ü7I-J-O4) részére haszonbérbe adja 22018. április
1. napjától 2032. november 30. napjáig tartó határozott időre, 60.000,-Ft +Áfa
/év haszonbérleti díj megfizetése mellett.

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. július 24.

Izs abor

polgármester

Jogi ellenjegvző

i)%L(jytíerj egyző
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