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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió az előterjesztéshez mellékelt - 

2012. június 10-én kelt- kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint 6.200.000,- Ft 

vételáron meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonát képező, Békés belterületen 

elhelyezkedő 4553/15 helyrajzi számú kivett közösségi épület, udvar művelési ágba tartózó, 

természetben Soványhát utca 11. sz. alatt található ingatlant. A Magyar Pünkösdi Egyház 

Országos Cigánymisszió az ingatlanon a (TÁMOP -5.3.6-11/1) Társadalmi megújulás Operatív 

Program Komplex telep-program című pályázat keretében fejlesztést kíván megvalósítani. 

A Képviselő-testület 173/2012. (V. 24.) sz. határozatával a Békési Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal (2012. január 1-jétől Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat) kötött 

Soványhát utcai ingatlan vonatkozásában a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez 2012. június 1-jei hatállyal hozzájárult, valamint az ingatlant 

forgalomképessé nyilvánította.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon 

szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) rendeletének (a továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § 

(1) bekezdés b) pontja értelmében a forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület 

minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, 

és a szerződés lényeges elemeiről.  

A vagyonrendelet 10. § (3) bekezdése értelmében 25 millió forint értékhatár alatti 

önkormányzati vagyontárgy elidegenítése esetén a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-

testület eltekinthet, ha a vagyontárgy elidegenítése egyház vagy más társadalmi szervezet részére 

közérdekű célból történik. Ebben az esetben független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a 

vagyontárgyra, és az így megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.  

A BÉKÉS CREDIT Kft (5630 Békés, Piac tér 3. képviseli: Lehoczki Mihály) által 

elkészítetett, az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján a megvásárolni kívánt ingatlan 

forgalmi értéke 6.200.000,- Ft. 

 

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.) értékesíti a tulajdonát képező Békés belterületen elhelyezkedő 4553/15 helyrajzi 

számú kivett közösségi épület, udvar művelési ágba tartózó, természetben Békés 

Soványhát utca 11. sz. alatt található ingatlant a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymisszió részére 6.200.000,- Ft vételárért (mely az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az 

általános forgalmi adó alól), 

2.) az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) rendeletének 10. § 

(3) bekezdése értelmében a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület 

eltekint, tekintettel arra, hogy a vagyontárgy elidegenítése egyház részére közérdekű 

célból történik, 

3.) felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

4.) a vételár vevő általi megfizetésének határidejét a szerződéskötéssel azonos időpontban 

állapítja meg. Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ajánlat 60 

napig érvényes, 

5.) felkéri a jegyzőt, hogy az adás-vételt követően az ingatlanoknak az önkormányzati 

vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) 2. számú mellékletéből 

(forgalomképes vagyontárgyak) történő kivezetése érdekében az ehhez szükséges 

rendelet-tervezet elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester  
 

 

 

 

Békés, 2012. június 11. 

Izsó Gábor 

Polgármester 

 

 

 Jogi ellenjegyző 

 

 

 Pénzügyi ellenjegyző 








