
 
 

K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2021. (I. 19.) sz. határozata 
 

Sikondai tavak haszonbérlete 
 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökével egyeztetve, támogató véleményének 
figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 
az alábbi határozatot hozom: 
 
1. A Magyar Állam nevében eljáró agrárminiszter nevében az Agrárminisztérium és Komló 

Város Önkormányzat között 2020. december 7-én a Sikonda I. és Sikonda II. néven 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogára vonatkozóan létrejött 
HAGF/225/2020. iktatószámú földtulajdonosi haszonbérleti szerződést utólag 
jóváhagyom.  
Komló Város Önkormányzat a haszonbérlet időtartama alatt mindenkori költségvetésébe a 
haszonbérleti díjat betervezi és megfizeti. 
 

2. Komló Város Önkormányzat és a Komlói Bányász Horgász Egyesület között létrejövő, 
mellékelt alhaszonbérleti szerződést előzetesen jóváhagyom. 

 
3. Komló Város Önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az alhaszonbérleti 

szerződés aláírásáról.  
Komló Város Önkormányzat utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a haszonbérlet időtartama 
alatt a tárgyévi fizetési kötelezettség mindenkori költségvetési rendeletbe történő 
betervezéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2021. január 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2021. január 19. 
 
                Polics József 
                polgármester 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. sz. melléklet 

Alhaszonbérleti szerződés 
 

amely létrejött 
 
egyrészről: Komló Város Önkormányzat (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3., 
törzskönyvi azonosító száma: 724100, adószáma: 15724100-2-02, képviseli: Polics 
József polgármester), mint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jog 
haszonbérlője, egyben alhaszonbérbe adó (a továbbiakban: Alhaszonbérbe adó, vagy 
Önkormányzat) 
 
másrészről: Komlói Bányász Horgász Egyesület (székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. 
u. 101., statisztikai számjele: 19944599-9499-529-02, adószáma: 19944599-1-02, 
képviseli: Bugyi Sándor elnök), mint alhaszonbérlő (a továbbiakban: Alhaszonbérlő) 
 
a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 
 
Előzmények: 
 
1. A Magyar Állam nevében eljáró agrárminiszter nevében az Agrárminisztérium, mint 

haszonbérbe adó és Komló Város Önkormányzat, mint haszonbérlő között 2020. 
december 7-én földtulajdonosi haszonbérleti szerződés jött létre az önkormányzati 
tulajdonú Komló belterület 5902/1, 5903/2, 5903/1, 6040/3 és 6041/1 hrsz-ú 
ingatlanokon fekvő, 5,46 ha vízterületű, „Sikonda I. és Sikonda II.” (víztérkód: 02-
039-1-5) néven nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető 
halgazdálkodási jogára. 
 

2. A Komlói Bányász Horgász Egyesület – amely a tavak halgazdálkodási feladatát a 
törvényi előírásoknak megfelelően eddig is ellátta – kérelmezte, hogy az 
Önkormányzat kössön vele alhaszonbérleti szerződést a halgazdálkodási jogra. 

 
 
Fentiek alapján: 
 
1. Az Alhaszonbérbe adó kijelenti, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 

2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 26. § (2) bekezdés alapján jogosult 
alhaszonbérbe adni a Komló belterület 5902/1, 5903/2, 5903/1, 6040/3 és 6041/1 
hrsz-ú ingatlanokon fekvő, 5,46 ha vízterületű, „Sikonda I. és Sikonda II.” 
(víztérkód: 02-039-1-5) néven nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 
halgazdálkodási jogát. 
 

2. A Felek jelen alhaszonbérleti szerződést 2021. január 1. napjától 2035. december 
31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 
 

3. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat a Magyar Állam nevében eljáró 
Agrárminisztériummal kötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés értelmében 



 
 

évente 18.000 Ft, azaz tizennyolcezer forint haszonbérleti díj megfizetésére köteles, 
melynek mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által 
megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően. 
Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell 
felszámítani. 
Az Agrárminisztérium a haszonbérleti díjról évente számlát bocsát ki, melyet Komló 
Város Önkormányzat köteles az érintett naptári év március 15. napjáig átutalni az 
azon feltüntetett bankszámla javára. 
 

4. Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban rögzített haszonbérleti díj teljes egészében 
továbbszámlázásra kerül az Alhaszonbérlő részére. 
 

5. Alhaszonbérlő köteles az Alhaszonbérbe adó által kiállított számla kézhezvételét 
követően a számla összegét a számlán megjelölt határidőig átutalni az azon 
feltüntetett bankszámla javára. 
 

6. Az alhaszonbérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén az Alhaszonbérbe adó 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártalanítási kötelezettség nélkül 
felmondani, ha az Alhaszonbérlőt 30 napos határidő tűzésével és a 
következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre írásban felszólította, és az 
Alhaszonbérlő e határidő elteltéig sem tett eleget fizetési kötelezettségének. 
 

7. Az Alhaszonbérlő – mint a halgazdálkodási jog jogosultja – köteles a Hhvtv. 49. §-
ban foglaltaknak megfelelően halgazdálkodási tervet készíteni, a halgazdálkodási 
terv és a halgazdálkodási hatóság előírásait megtartani, a haltelepítéseket elvégezni 
és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halászati őrzéséről gondoskodni. Az 
Alhaszonbérbe adó az alhaszonbérlet időtartama alatt a halgazdálkodási hatóság által 
jóváhagyott halgazdálkodási feltételek betartását is ellenőrzi, illetve ellenőrizheti. 
 

8. Az Alhaszonbérbe adó a 6. pontban foglaltakon kívül akkor is jogosult a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani 
 
- ha a szerződésben vállalt, valamint a Hhvtv-ben előírt kötelezettségeit a 

halgazdálkodási jogosult Alhaszonbérlő – a teljesítésre megfelelő határidőt 
tartalmazó – felszólítás ellenére sem teljesíti, 
 

- ha az Alhaszonbérlő az őshonos halállomány, a természetvédelem, a 
környezetvédelem, illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti. 

 
9. Egyéb rendelkezések: 

 
a) Az Alhaszonbérbe adó – az Alhaszonbérlő szükségtelen háborítása nélkül – 

bármikor ellenőrizheti a használatot. 
 

b) Az Alhaszonbérlő az alhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő területen 
kizárólag az Alhaszonbérbe adó előzetes írásos engedélyével végezhet 
halgazdálkodással kapcsolatos beruházást, különösen ideértve az el nem vihető 



 
 

halgazdálkodási berendezések, létesítmények telepítését. Abban az esetben, ha a 
haltelepítésen kívül bármilyen beruházást az Alhaszonbérbe adó engedélye 
nélkül végez az Alhaszonbérlő, az alhaszonbérleti jog bármilyen okból történő 
megszűnése esetén sem követelheti a beruházásoknak a megszűnéskori tényleges 
értékét. 

 
10.  Jelen szerződés három számozott oldalból áll és hat eredeti példányban készült, 

melyből Felek mindegyikét három - három példány illeti meg. 
 
Az Alhaszonbérbe adó a szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles annak egy 
példányát a Magyar Állam nevében eljáró Agrárminisztérium (1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 11.) részére megküldeni. 
 
Az Alhaszonbérlő a nála maradó szerződések egyik példányát eredetben köteles 
legkésőbb annak aláírását követő 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály 
(7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.), mint halgazdálkodási hatóság részére benyújtani. 
 

11.  Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hhvtv., továbbá a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 

 
 
Komló, 2021. január …. 
 
 
 .............................................................   ............................................................  
 Alhaszonbérbe adó Alhaszonbérlő 
 Komló Város Önkormányzat Komlói Bányász Horgász Egyesület 
 képv.: képv.: 
 Polics József polgármester Bugyi Sándor elnök 
 
 
 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2021. január …….  napján:   
 
                                       ……………………………… 

             dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
         Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 


