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Tisztelt Képviselı-testület! 

Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság 2008. február 19-i ülésén tárgyalta a 
jelenleg is üresen álló 4 db. önkormányzati lakás további hasznosításának lehetıségét és megtette az 
erre vonatkozó javaslatát. 

2008. februárban meghirdettük az önkormányzat tulajdonát képezı Békés, Veres 
P.t.7.A.V.15.szám, a Békés, Ady E.u.6.F.IV.13.szám és a Békés, Fáy A.u.11.III.29.szám alatti 
lakásingatlanokat forgalmi értéken történı értékesítésre, de pályázat nem érkezett a megvételükre. 

A fenti 3 lakás közül a bizottság javasolta a Veres P.t.7.A.V.15. és Ady E.u.6.F.IV.13.szám 
alatti lakások szociális alapon történı bérbeadását, melyhez a önkormányzati lakások 
elidegenítésére és bérbeadására vonatkozó helyi rendeletek mellékletét aktualizálni szükséges. A 
Fáy A.u.11.III.29.szám alatti lakásingatlan további meghirdetése látszik célszerőnek, mivel olyan 
társasházi tömbben helyezkedik el, amelyben szeretné az önkormányzat a még meglévı néhány 
lakását értékesíteni. 

Nem rég megüresedett az önkormányzat tulajdonát képezı Békés, Szarvasi u.4.A.II.7.szám 
alatti lakás. A februári bizottsági ülésen az ingatlan pályázat útján történı értékesítésére tett 
javaslatot a bizottság, mivel a lakás eredendıen is az értékesítési körben megjelölt lakások között 
volt. 

A bizottsági ülés óta felmerült problémaként a Békés, Mátra u.12. szám alatti 
önkormányzati ingatlanból a bérlık elhelyezése. A bérlemény a Fürdı területén van, a Fürdınél 
kezdıdı beruházás miatt a területre szükség van, indokolt a lakás kiürítése. A bérlık elhelyezésére 
csak a fenti üres lakásban van lehetıség. 

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezetek elfogadását. 

Békés, 2008. március 13. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2008. (…. ….) számú rendelete 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉV İ LAKÁSOK 

ELIDEGENÍTÉSÉR İL 
szóló 

 
15/1995. (VII. 01.) számú rendelet 

(a továbbiakban: R.) 
 

módosításáról 
 
 

1. § 
 
A R. 1. számú mellékletébıl az alábbi lakások törlésre kerülnek: 
 
 Ady E.u.6.F.IV.13. 
 Veres P.t.7.A.V.15. 
 

2. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
 
Békés, 2008. március 13. 
 
 
 
 Izsó Gábor  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2008. (…. ….) számú rendelete 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉR İL 

szóló 
 

3/1994. (II. 11.) számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) 

 
módosításáról 

 
 

1.§ 
 
A R. 2. számú melléklete az alábbi lakással kiegészül: 
 
 Szarvasi u.4.A.II.7. 
 Veres P.t.7.A.V.15. 

2.§ 
 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
Békés, 2008. március 13. 
 
 
 
 Izsó Gábor  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
 
 


