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Tárgy: Tulajdoni jogok átruházása az 
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Sorszám: IV/20 

Előkészítette:  

Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete 256/2013 (VI.27.) határozatában a LISZ Kft-nek a 

BKSZ Kft-be történő beolvadása időpontját 2013. december 31. napjában állapította meg. A 

határozat 2. pontja felsorolta azokat a tárgyi eszközöket, melyek a beolvadó vagyon részét 

képezik. A LISZ Kft tulajdonában lévő, a határozat részét nem képező vagyonelemekkel az 

Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

13. §-ában meghatározott közfeladatok ellátása tárgyi feltételeit kívánja biztosítani, ezért 

szükséges, hogy a tulajdonjogok átruházásról döntés szülessen. 

A tulajdonjog átruházás jogcíme célszerűen ajándékozás lehet. Az ajándékozásról a 

Képviselő-testület, mint a LISZ Kft taggyűlése dönthet az Önkormányzat javára. Az 

ajándékozás jogcímen történő tulajdonjog átruházás indoklását az alábbiakban foglaljuk 

össze: 

 

1.  Szarvasi út 64/1. szám 

alatti ingatlan  

Ajándékozás az 

önkormányzatnak 
Cél:  

Lakossági hulladékgyűjtés és kezelés 

számára telephely biztosítása 

 

1.  IZW-270 FIAT 

DOBLO 

személygépjármű 

 

 

Ajándékozás az 

önkormányzatnak 

 

Cél:  

Intézményi és ingatlangazdálkodási 

feladatok ellátásához tárgyi feltételek 

biztosítása Városgondnokság 

számára 
2.  IOE-479 FIAT 

DOBLO kis 

tehergépjármű 

3. XFW-159 utánfutó 

 

A fenti vagyonelemek tulajdonosi jogának ingatlan-nyilvántartáson, illetve forgalmi 

okmányokon történő bejegyzése érdekében a Képviselő-testületnek döntést kell hozni, melyre 

a tulajdonjog átruházás ajándékozással történő megszerzését javasoljuk. 

 

Az átvett ingatlanhoz és a gépjárművekhez kapcsolódó tulajdonosi jogot az 

Önkormányzat – mint önkormányzati vagyont - magánál kívánja tartani és használatba 

adásáról az tulajdonjogok bejegyzését követően döntést hoz. 

 

Kérem a T. képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
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Határozati javaslat: 

 

I. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyedüli 

tulajdonosa elhatározza, hogy a LISZ Kft. kizárólagos tulajdonában lévő, 

természetben az 5630 Békés Szarvasi út 64/1 szám alatti ingatlan, és annak 

törvényes tartozékainak tulajdonjogát ajándékozás jogcímen Békés Város 

Önkormányzata részére átruházza.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

ingatlan és törvényes tartozékainak tulajdonjogának ajándékozás útján történő 

átruházásra vonatkozó ajánlatot elfogadja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

az ajándékozási szerződés megkötésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

II.  

  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyedüli 

tulajdonosa elhatározza, hogy a LISZ Kft. kizárólagos tulajdonában lévő IZW-

270 FIAT DOBLO személygépjárművet, és az IOE-479 FIAT DOBLO kis 

tehergépjárművet és az XFW-159 utánfutó tulajdonjogát ajándékozás jogcímen 

Békés Város Önkormányzata részére átruházza. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

járművek tulajdonjogának ajándékozás útján történő átruházásra vonatkozó 

ajánlatot elfogadja. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

az ajándékozási szerződés megkötésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. december 6. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 

 


