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Tárgy:  Szent Lázár Szociális Központ 
székhelykérelme 

Sorszám: IV/8 

Előkészítette: Sztrein Beáta osztályvezető helyettes 
Gazdasági Osztály 

Döntéshozatal módja:  
Minősített többség a 21/2012 (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 10. § (4) 
bekezdés alapján  

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szent Lázár Szociális Központ az előterjesztéshez mellékelt – 2012. július 18-án és 
2012. július 24-én kelt kérelmekkel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy az 
általa alapítani kívánt nonprofit Kft-t székhelyként bejegyezhesse a Békés, Hunyadi tér 
1/1 szám alatti ingatlanba.  

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 
29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, vagy átruházott 
határkörben a polgármester gyakorolja.  

A Szent Lázár Alapítvány és Békés Város Önkormányzata 2007 szeptemberében 
haszonkölcsön szerződést kötött a Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatt található, 3076 helyrajzi 
számú ingatlanra vonatkozóan, 2007. szeptember 7. napjától 2012. szeptember 6 napjáig, 
szociális foglalkoztatási feladatok és egyéb szociális szolgáltatások ellátásához.  

Kéri a haszonkölcsön szerződés további 5 évre történő meghosszabbítását.  

A rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a 25 millió 
forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti, 
ingyenes átengedés közfeladat ellátása céljából történhet. Mivel a rendelet szerint megkívánt 
feltételek fennállnak, ezért kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.) a tulajdonát képező Békés belterületen elhelyezkedő 3097 helyrajzi számú kivett 
általános iskola művelési ágba tartózó, természetben Békés Hunyadi tér 1/1 sz. 
alatt található ingatlant a Szent Lázár Alapítvány részére – változatlan 
feltételekkel -2012. szeptember 7. napjától 2017. szeptember 6. napjáig – további 5 
évre ingyenes haszonkölcsönbe adja az önkormányzati vagyonról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
10. § (1) bekezdése alapján.   
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2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Lázár Alapítvány által létrehozni kívánt, Békés 
Manufaktúra Humán Szolgáltató Non-profit Kft a fent i ingatlant székhelyként 
bejegyezhesse, 

3.) felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására, 
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

4.) az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 
(VI. 28.) önkormányzati rendeletének Függelékét kiegészíti az 1. pontban írt 
használati jog alapítással kapcsolatban rögzítendő adatokkal. Felkéri a jegyzőt, 
hogy az átvezetésről gondoskodjon. 

 

Határid ő:     értelem szerint 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester  
 
 
 
 
Békés, 2012. augusztus 22. 

Izsó Gábor 
Polgármester 

 
 
 
 

        Jogi ellenjegyző 

 
 
       
    Pénzügyi ellenjegyző 
 
 






