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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Képviselı-testületének az Építészeti értékek helyi védelmérıl szóló, 3/2000. (II. 
18.) KT. számú rendeletének 2. számú melléklete tartalmazza a helyi egyedi védelem alatt álló 
0151/6. hrsz-ú téglagyári présház épületét a belsı berendezéssekkel együtt.  

Az épület kezelését jelenleg a LISZ Kft. végzi, amely sajnálatos módon nem tudja az épület 
állagát megóvni a sorozatos lopások következtében. A tolvajok már a tetıszerkezetet is 
megbontották ezzel lassan életveszélyessé téve az épületet. Mellékletként csatolom a présházról 
készült fényképeket 

Az életveszély elhárítása és a bemutathatóság biztosítása becslésünk szerint 8-10 millió 
forintból biztosítható, azonban az épület ırzését ezek mellett fokozni szükséges, amely jelentıs 
többletköltséget jelent az Önkormányzatnak.  

A fenti probléma megoldására két lehetıség kínálkozik. Elsı lehetıség, hogy az Önkormányzat 
biztosítja a felújításhoz és az állapot megırzéshez szükséges összeget.  

A második lehetıség, hogy a présház belsı berendezéseit az Önkormányzat felajánlja az 
Ipartörténeti Múzeumnak, a helyi védettséget törli az épületrıl és az épület lebontásáról intézkedik. 
Ebben az esetben a melléklet rendeletet is szükséges módosítani. A présgép múzeumba történı 
szállításáról várhatóan az Önkormányzatnak saját költségén kell gondoskodnia. 

A fentiek alapján kérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot döntésük alapján 
megfogalmazni szíveskedjen. 
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m ó d o s í t á s á r ó l 

 
 

 

1. § 

 

A rendelet 2. sz mellékletének 48. sora törlésre kerül. 

 

 

2. § 

 

Ezen rendelet 2008.április 1. napján lép hatályba 

 

B é k é s ,  2008. március 21. 
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