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Tárgy:  Raktár sor 2. szám alatti ingatlan 
hasznosítása  

Sorszám: IV/  

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Ilyés Melinda 
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  

2008. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Békés Város Képviselı- testülete a 79/2007. (III. 29.) számú határozatával törölte a Raktár sor 
2. szám alatti ingatlant az önkormányzati lakások bérletérıl szóló 3/1994. (II. 11.) számú 
rendelet 2. sz. mellékletébıl, azaz a szociális elhelyezés céljára bérbe adandó lakások 
jegyzékébıl.  
 
A 183/2007. (V. 24.) számú határozat alapján a benne lakó bérlı cserével elhelyezésre került, 
így a lakás megüresedett.  
 
A 232/2007. (VII. 5) számú határozat az ingatlan mőterem céljára történı hasznosításában 
döntött. A más célú hasznosítás - az önkormányzaton kívül álló okok miatt - nem valósult 
meg. A lakás jelenleg is üres, hasznosítását célszerő lenne újra felülvizsgálni.  
 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a fenti cím alatti lakás ismét szociális 
elhelyezés céljából kerüljön bérbeadásra. Ezért szükséges a 3/1994. (II. 11.) számú rendelet 2. 
számú mellékletének módosítása, melyet a mellékelt rendelet- tervezet tartalmaz. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Békés, 2008. augusztus 18. 
 
 

  Izsó Gábor 
 polgármester 
 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2008. (IX. 1.)  
 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉR İL 
szóló 3/1994. (II. 11.) számú 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. § 
 
A R. 2. számú melléklete kiegészül az alábbi ingatlannal: 
 
 Raktár sor 2. 
  
 

2. § 
 
Ezen rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
Békés, 2008. augusztus 28. 
 
 
 
 
 
 
 Izsó Gábor  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 

 
2008. augusztus 28-án 

 
 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                jegyzı 

 


