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Tárgy:  Az önkormányzati vagyon szabályozásáról 
szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 1. és 
2. sz. mellékletének módosítása 

Sorszám: IV/12 
 
 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
Krattinger Linda 
Gazdálkodási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 
12. § /4/ bekezdés a.) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2010. január 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Az elmúlt idıszakban értékesítésre került ingatlanok, valamint területrendezések miatt 
szükségessé vált az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 
1. (forgalomképtelen ingatlanok nyilvántartása) és 2. sz. mellékletének (forgalomképes 
ingatlanok nyilvántartása) módosítása. A szükséges változásokat az alábbiak szerint mutatjuk be: 

 
1. Telekhatár rendezés miatt: 
 

A Békés, Hızsı u. 1. szám alatti, 6871 hrsz.-ú ingatlanból megosztással keletkezett 103 m²-
es ingatlanrész a Békés, belterület 6861 hrsz.-ú (1419 m²-es) Hızsı utcához lett csatolva, ezáltal 
a keletkezett terület nagysága: 1522 m² lett. 
 

Az 1. sz. melléklet 187. sora módosul: 
� A 6861 hrsz. területe 1419 m²-rıl 1522 m²-re változik. 

 
2. Értékesítés miatt: 
 

A 2. sz. mellékletbıl (forgalomképes vagyon) kivezetésre kerül a 114. és 161. sor, azaz: 
� 4003/11/A/15  hrsz.-ú  Szarvasi u. 2 III/15. szám alatti lakás és a 
� 5636/5 hrsz. alatt felvett 865 m² alapterülető kivett vendéglátó egység (Bagoly 

vendéglı)  
 

Kérem a T. Képviselı-testülettıl a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.  

 

 Békés, 2010. január 18. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
…/2010. (I. 29.)  

  
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 
 AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON SZABÁLYOZÁSÁRÓL  

szóló 46/2006. (XII. 15.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 
 

Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 187. sorában a 6861 hrsz.-ú ingatlan területe 1522 
m²-re változik. 

 

2. § 
 
A R. 2. számú mellékletébıl kivezetésre kerül a 114. és 161. sor, azaz a 4003/11/A15 hrsz.-ú 
lakás  valamint a 5636/5 hrsz. alatt felvett 865 m² alapterülető kivett vendéglátó egység. 
 

3.   § 
 
Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.  
 
 
Békés, 2010. január 28. 
 
 
 
                 Izsó Gábor                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                  polgármester                                                             jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2010. január 29-én 
 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 


