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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 Az Önkormányzat tulajdonát képezı, használaton kívüli ingatlanait, a mellékelt táblázat 
mutatja be, azzal a céllal, hogy hasznosításukról, esetleges értékesítésükrıl a Tisztelt Képviselı-
testület tudjon döntést hozni. 

Tesszük ezt azért is, mert az ingatlanok állapotmegırzése, karbantartása költségekkel jár, 
azok hasznot nem hoznak, és a jelenlegi gazdasági helyzetben az elnyert pályázatok önerejének 
biztosításában igen nagy szerepet játszhatnak. 

Vagyongazdálkodási szempontból elınyösebb lenne –megfelelı kondíciók mellett– a 
felsorolt ingatlanokat értékesíteni, és a befolyó vételárat más –mőködı, vagyont növelı– 
beruházáshoz felhasználni. 

 

Ingatlan neve Helyrajzi száma m2 Megjegyzés 

Beépítetlen terület 
Kivett beépítetlen 
terület 
(„Bermuda”) 2360 2843   

Korona u. 3-5.   3000   
Tátra, Mátra u. 
sarkán lévı üresen 
álló telekrész 1265   

a fürdı területébıl 
kivéve gyógyszálló 
céljára hasznosítani 

Üresen álló ingatlanok 

Petıfi u. 35. 812 1479   

Petıfi u. 33. 811 1484   

Jantyik M. u. 5. 5626 1688   

Tarhos Petıfi u.1. 119 844   
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Korábbi testületi döntés alapján megtörtént az ingatlanok értékbecslése, melyet a következı 
táblázat mutat be: 

 

Ingatlan neve Helyrajzi száma Becsült forgalmi értéke 

Beépítetlen terület 1. Értékbecslı 2. Értékbecslı 
Kivett beépítetlen 
terület 
("Bermuda") 2360 37 440 000 31 300 000 

Üresen álló ingatlanok     

Petıfi u. 35. 812 15 150 000 14 000 000 

Petıfi u. 33. 811 21 100 000 24 800 000 

Jantyik M. u. 5. 5626 19 000 000 16 800 000 

Tarhos, Petıfi u.1. 119 79 450 000 80 100 000 
 

További üresen álló ingatlanok: 

Kossuth u. 4. (volt börtön épülete) 
Petıfi u. 15. (volt lakóingatlan) 

 

Az ingatlanok értékesítése esetén a Képviselı-testületnek meg kell határozni az 
értékbecslések figyelembe vétele mellett a konkrét eladási árat, amely nem lehet kevesebb, mint a 
legkisebb értékbecslési összeg. 
 

A jelenleg a Dr. Hepp Ferenc iskola használatában álló Kossuth u. 4. szám alatti ingatlan 
egyaránt alkalmas lakás és egyéb helyiség kialakítására is, viszont hasznosítás esetén a volt börtön 
épületét az iskola alapító okiratából törölni kell, valamint szükséges az ingatlan területmegosztása. 

 
Az alábbi táblázatban szereplı négy lakás nem üresen álló, de esetleg értékesíthetı lakások, 
amelyek a Békés Megyei Önkormányzattól, csere címén Békés Város Önkormányzatának 
tulajdonába kerültek: 

Cím Helyrajzi szám Szoba szám m2 
Békés, Szarvasi u. 4. A/I/5. 4012/1/A/5 2 szoba 53 
Békés, Veres Péter tér. 7. 
A/V/13. 7032/4/A/13 2 szoba 54 
Békés, Veres Péter tér. 7. 
A/V/14. 7032/4/A/14 2 szoba 48 
Békés, Veres Péter tér. 7. 
B/IV/10. 7032/4/A/25 2 szoba 54 

 
Célszerő a bent lakó bérlıket megnyilatkoztatni arról, hogy Önkormányzati értékesítési szándék 
esetén szándékukban állna-e a lakásokat megvásárolni elıvásárlási jogukkal élve. Pozitív válasz 
esetén az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl szóló 15/1995. (VII.01.) 
rendeletet módosítani szükséges, továbbá az értékesítés elıkészítéseként, a lakásingatlanokról 
értékbecslést kell készítetni.  
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A jelenleg érvényben lévı az Önkormányzati Vagyon Szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15) KT 
rendelet 10 § (1) bekezdés b) pontja alapján a „forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselı-
testület minısített többséggel dönt az értékesítésre kerülı vagyontárgyak körérıl, az értékesítés 
módjáról, és a szerzıdés lényeges elemeirıl” és a 10. § (2) bekezdése alapján a „25 millió forintos 
értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a 
vagyon használatát, illetve a vagyon hasznosítás jogát átengedni, valamint értékhatártól 
függetlenül lakásokat értékesíteni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörő) versenytárgyalás 
útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet”.  
 
A határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra. 

 

Békés, 2009. november 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

………………………….. 
Jogi ellenjegyzı 

…………………………… 
Pénzügyi ellenjegyzı 


