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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20.) ügyvezetője Barkász Sándor a mellékelt
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Békés belterületén lévő 6520 helyrajzszám alatt felvett területből megosztással
keletkező mintegy 722 m²-es nagyságú területet megvásárolhassa. A kérelmező álláspontja
szerint az utat csak a Békés Drén Kft. használja, a terület lezárása esetén a környező ingatlanok
megközelíthetősége nem sérül.
A kérelmező által megvásárolni kívánt Békés belterületén elhelyezkedő 6520 helyrajzi
szám alatt felvett terület jelenleg a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban és az önkormányzat által
vezetett ingatlanvagyon kataszterben is helyi közút besorolás alatt áll. Ennek következtében, a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján, az értékesítést
megelőzően szükséges a megvásárolni kívánt helyi közút magánúttá minősítése, melyhez
szükséges az illetékes közlekedési hatóság jóváhagyó nyilatkozata is.
Az adásvételi szerződés megkötésére a telekalakítási eljárás lefolytatást követően, a
megosztással keletkezett ingatlan forgalmi értékének megállapítást követően, valamint a
forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó út forgalomképessé minősítését követően van
lehetőség. A 6520 helyrajzi szám alatt felvett területnek a megosztást követően önálló
ingatlanként létrejövő mintegy 722 m²-es részét a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből át
kell sorolni a forgalomképes vagyontárgyak körébe.
A nemzeti vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.)
önkormányzati rendelet 13. § d) pontja alapján:
„A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a
vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő
gazdálkodó szervezet részére történik telekalakítással összefüggésben. Ebben az esetben a
képviselő-testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése”
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával valamint az Építéshatósággal történt
egyeztetés szerint a megosztott ingatlan értékesítésének nincs akadálya.
Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll az
értékbecslő által meghatározott forgalmi értéken értékesíteni a tulajdonát képező
6520 hrsz.-ú ingatlanból megosztással keletkező mintegy 722 m²-es területet a
Békés Drén Kft. (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 20., képviseli: Barkász Sándor
ügyvezető igazgató) részére.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet
13. § d) pontja alapján a pályáztatástól eltekint.
3. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
polgármesterét, a szükséges egyeztetések lefolytatására,
telekalakításhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:

augusztus hó

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. június 18.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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