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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberényi Horgászok Egyesülete és Mezőberény Város Önkormányzata 2012. január 10.én kötött
húsz évre szóló bérleti szerződést a Gyomai úti Hosszútó hasznosítására. A pályázati támogatásból
elkészült beruházás elszámolása 2013. decemberben megtörtént. A szerződés szerint az
Onkormányzatnak turisztikai célú hasznosítási kötelezettsége van, ezért a bérleti szerződést meg kell
szüntetni és helyette egy új együttműködési megállapodást kell megkötni. Ezen megállapodás alapja a
közös és kölcsönös turisztikai tevékenységek ellátása, illetve az egyesület díjmentes vízhasznosítás
rendezése.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Képviselő-testülete a Hosszútó turisztikai célú közös hasznosítása
érdekében az Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) és a
Mezőberény Horgászok Egyesülete (5650 Mezőberény, Petőfi u. 8.) kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja és jóváhagyja melynek értelmében az együttműködési megállapodás
2014. március 1-től 20 évre terjed ki.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény 2014 február 14.
Adamik J$i1sné

Vezető fő ‘csos



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött az alábbiak, mint Felek között:

i Mezőberény Város Önkormányzata (továbbiakban mint tulajdonos)
Székhely cím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Adószám: 15725390-2-04

Képviselt szféra:

X közszféra El civil szféra D üzleti szféra

Kérviseli: Siklósi István polgármester

és

Nx Mezőberényi Horgászok Egyesülete (továbbiakban mint Partner)
Székhely cím: 5650 Mezőberény, Petőf S. utca 8. szám

Adószám:: 19977946-1-04

Képviselt szféra:

D közszféra X civil szféra D üzleti szféra

Képviseli: Adamik Járiosné elnök

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel.

I. Az e2vüttműködés célja: Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonát képező
mezőberényi 1693 ás 1695-1722 hrsz.-ú ingatlanokhoz tartozó vízfelület, 2,13 ha területű
Gyomai úti Hosszútó turisztikai célú közös hasznosítása.

II. Az együttműködés tár2ya — területek tevékenyséEek, időszakok:

A Partner az együttműködés tárgyát illetően a finanszírozásban és szakmai feladatok ésszervezési feladatok ellátásában vesznek részt;

2014. március 1 napjától határozott időre - 2034. december 31-ig.



III. Az e2yüttműködés keretei — vállalt feladatok, joEok és kötelezettségek:

Partner:
vállalja, hogy a tó turisztikai hasznosítása érdekében intézkedik a halgazdálkodási vízterület

nyilvántartásba vételéről, kezeléséről.
- elkészíti az 5 évre szóló halgazdálkodási tervet, és a halgazdálkodási hatóság által
jóváhagyott terv szerint halgazdálkodási tevékenységet végez.
- vállalja, hogy a Hosszútavon turisztikai célú horgászversenyeket szervez.
- tudomásul veszi, hogy a tó a városi belvíz evezető rendszernek havária esetén kiegészítő
része (átvezető szerep), ezért belvízkár elhárítás érdekében a bérbeadó is végezhet
vízkormányzási feladatokat (p1. rendkívüli vízszintsü1lesztés).
- amennyibén a vfzterület állaga az Egyesületnek felróható okok miatt romlik, illetve azt nem
rendeltetésszerűen használják, az ebből adódó károkat köteles a tulajdonosnak megtéríteni.
- a tó területén értéknövelő beruházásokat csak a tulajdonossal egyeztetve végezhet.

Tulajdonos:
az általa végzett értéknövelő beruházásokról az Egyesülettel előzetesen egyeztetést folytat.

- a tó és környezete turisztikai célú hasznosítása során, a vízterületen minden tevékenységet
úgy kell végezni, hogy az a halállományok fennmaradását és természetes módon történő
megújulását lehetővé tegye, illetve ne akadályozza.

IV. Finanszírozási feltételek:

A Partner csak a halgazdálkodással és a versenyek megrendezésével kapcsolatos költségek
finanszírozása terheli.

V. Veyes rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy egymással hosszú távú, jó együttműködésre törekszenek, az
együttműködés tárgyát érintő lépéseikről egymást tájékoztatják.

Az együttműködés során a Felek kötelesek egymás jó hírnevét maximálisan tiszteletben tartva
eljárni. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdések
rendezését elsősorban egymás között, békés úton kísérlik meg; ennek eredménytelensége
esetén ajogvita elbírálására a Békési Bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Felek fenti együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Mezőberény ‚ 2014. március 1.

cégszerű aláírás cégszerű aláírás


