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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. augusztus 29-i ülésére 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 289/2007. (IX. 6.) határozatával a 

Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló Békés, 

Hunyadi tér 1/1. sz. (hrsz.: 3076) alatti ingatlan korábban általános iskolaként működő részét 5 

éves időtartamra haszonkölcsönbe adta a Szent Lázár Alapítványnak (székhelye: 5630 Békés, 

Gorkij u. 2/2.; képviseli: Kovács Istvánné; a továbbiakban: Alapítvány). A haszonkölcsön 

szerződés a 250/2012. (VIII. 30.) határozattal további 5 éves időtartamra meghosszabbításra 

került, mely haszonkölcsön 2017. év szeptember hó 06. napján jár le. Az ingatlan másik része 

jelenleg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kezelésében van. 

Az Alapítvány jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, melyben tulajdonosi hozzájárulást kér az ingatlanon lévő és általuk használt 

volt szolgálati lakás bővítéséhez. Az épületet jelenleg kézműves műhelyként és annak kiszolgáló 

helyiségeiként használják. Az épületet az utcafront irányába bővítenék 38,5 m
2
 beépített 

alapterülettel, melyben 1 db raktár és 1 db fűtőhelyiség kerülne kialakításra. A tervezett bővítést 

jelen előterjesztés 2. és 3. számú mellékletét képező helyszínrajz és alaprajz szemlélteti. 

 

Az Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló haszonkölcsön szerződés (a továbbiakban: 

Szerződés) 5. pontja alapján „A kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak 

a kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási 

munkákat.”. 

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány által megépíteni kívánt épület bővítése építési engedély-

köteles, így Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 

bekezdése alapján a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.. 

A Szerződés 6. pontjában foglaltak szerint „A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon 

végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem 

annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdálkodás vagy más jogcímen igényt nem 

tarthat.”. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását: 
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Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Lázár 

Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Gorkij u. 2/2., képviseli: Kovács Istvánné elnök; a 

továbbiakban: Alapítvány) a Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában álló Békés, Hunyadi tér 1/1. sz. (hrsz.: 3076) alatti 

ingatlanon lévő, jelenleg kézműves műhelyként használt épületet 38,5 m
2
 beépített 

alapterületű épületrésszel (részletezve: 1 db raktár és 1 db fűtőhelyiség) bővítse azzal a 

feltétellel, hogy 

a) az Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló haszonkölcsön szerződésben 

foglaltak alapján az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére 

sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap 

nélküli gazdálkodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat; 

b) az épületrész építéséhez és használatbavételéhez szükséges valamennyi engedélyt 

beszerez, viseli annak minden költségét. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

Békés, 2013. augusztus 21. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
 

 

 


