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ELŐTERJESZTÉS 
 
A Fürdőtó és környezete, 492/1; 490/2 hrsz-ú területek üzemeltetésre történő átadásáról 

 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 149/2007. (XI. 29.) 
önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 10 éves időtartamra használatba adta 
a Püspökladányi Szabadidős Egyesület részére szabadidős sporttevékenység céljára a 490/2. 
hrsz-ú Fürdő-tavat  és töltéseit. A használati megállapodás 2018. február hó végével lejárt, és 
az egyesület nem kívánta tovább hasznosítani a tavat, ezért szükséges a terület további 
hasznosítására vonatkozó döntés meghozatala.  
A Fürdő-tó esetén annak hiányzó vízérkódja, belterületi elhelyezkedése, valamint szomszédos 
ingatlanok idegen tulajdon joga, illetve tó horgászati célon túli hasznosítási tervei nem tették 
lehetővé az új hasznon bérleti szerződés a többi jóléti-tóval egy időben való megkötését. 
A15/2018. (II. 22.) önkormányzati testületi határozatban foglaltak szerint: 
 
„Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23. §-ára tekintettel, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése alapján, 
figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-ában foglaltakra, 
határozott időre, 2018. március 1. napjától 10 éves időtartamra, ingyenesen haszonbérbe adja 
halgazdálkodási jogát az alábbiak szerint: 
 
 Az I. (0280/57 hrsz.); II. (0280/52 hrsz.); III. (0280/45 hrsz.); V. (0280/73 hrsz.) számú tavakra 

vonatkozóan a Püspökladányi Horgász Egyesület részére. 
 A IV. (0280/38 hrsz.) számú tóra vonatkozóan a Hamvas Horgász Egyesület részére. 
 Az I/a. (0280/78 hrsz.) számú tóra vonatkozóan a Püspökladányi Mélyvíz Horgász 

Egyesület részére. 
 A VI. (0280/96 hrsz.) számú tóra vonatkozóan a Püspökladány Tünet Egyesület részére. 
 
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzat hogyan tudná hasznosítani a 490/2 

hrsz-ú fürdőtavat. 
 
Az egyesületekkel kötendő megállapodásoknak tartalmaznia kell: 
 a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-nek joga legyen beavatkozni a 

tavak helyes működése érdekében, 
 tájékoztatni kell az egyesületeket, hogy az önkormányzat ezeket a tavakat a 

horgászturizmus keretében hasznosítani kívánja, e tárgyú pályázati kiírás esetén beadja 
az erre vonatkozó pályázati igényét, egyeztetve az egyesületekkel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéssel 
kapcsolatos ügyekben eljárjon.” 
 

 

A határozat szerint először a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatalban majd a 
helyszínen került sor egy-egy egyeztetésre az érintettek meghívásával. Az egyeztetések során 
elhangzottak és a fent idézett határozat szerint a tónak a Püspökladányi Városüzemeltető és 
Gyógyfürdő Kft. számára történő átadása az indokolt. 
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. felügyelete alatt valamennyi a tó és 
környezetét érintő üzemeltetési feladat és fejlesztési cél egymással összhangban valósulhat 



meg a tulajdonos Önkormányzat tervei figyelembevételével, és a város teljes lakosságának 
szolgálatára. 
 
Fentiek, valamint a mellékelt kérelmek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
Határozat javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a tárgyi ingatlan 
tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §, valamint Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet 29. § (5) alapján, a Püspökladány, 492/1 490/2 helyrajzi számú ingatlanokat 
részét ingyenesen, határozatlan időre a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő 
Kft. részére használatba adja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
 
Püspökladány, 2018. május 18. 
 
 
          Dombi Imréné 
            polgármester 
 




