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Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás komplex infrastrukturális és 
eszközfejlesztést tervez végrehajtani az általa fenntartott Békési Kistérségi Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hepp Ferenc Tagiskolájában. A 
fejlesztés érdekében pályázatott nyújtott be a Dél-Alföldi Operatív program DAOP-2007-4.2.1/2F 
kódszámú pályázati kiírásra, amely alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 
infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozik.  

A pályázat az elsı fordulón sikeresen túljutott. A következı lépés a szükséges építési 
engedélyek elkészítése, amelynek része a terület ingatlan-nyilvántartásban szereplı adatainak 
rendezése.  

Az alábbi módosítások átvezetése szükséges: 
a 2304 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mérete 1445 m2-rıl 1292 m2-re, a 2305 hrsz-ú kivett 
közterület 321 m2-rıl 226 m2-re, a 2306 hrsz-ú kivett közpark 3499 m2-rıl 2050 m2-re, a 2310 hrsz-
ú kivett Általános Iskola 11524 m2-rıl 14267 m2-re, a 2381 hrsz-ú kivett közterület 4524 m2-rıl 
4517 m2-re, a 2476 hrsz-ú kivett közterület 4201 m2-rıl 4111 m2-re módosul, valamint a 2308 hrsz-
ú 949 m2 területő kivett közpark megszőnik. 
 A változások szemléltetése érdekében mellékeljük a változási vázrajzot.  
  
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát képezı, 
a 2304 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mérete 1445 m2-rıl 1292 m2-re, a 2305 hrsz-ú 
kivett közterület 321 m2-rıl 226 m2-re, a 2306 hrsz-ú kivett közpark 3499 m2-rıl 2050 
m2-re, a 2310 hrsz-ú kivett Általános Iskola 11524 m2-rıl 14267 m2-re, a 2381 hrsz-ú 
kivett közterület 4524 m2-rıl 4517 m2-re, a 2476 hrsz-ú kivett közterület 4201 m2-rıl 
4111 m2-re módosuljon, valamint a 2308 hrsz-ú 949 m2 területő kivett közpark 
megszőnjön.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
változási vázrajzok aláírására, valamint a változás ingatlan-nyilvántartásba történı 
bejegyeztetésére. 
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Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. január 12. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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

Pénzügyi ellenjegyzı 


