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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ vezetıje írásos megkeresésben kérte 
Önkormányzatunktól a tulajdonában lévı Múzeum köz 1. szám alatti, 2214/1/A/1 hrsz-ú ingatlan és 
a hozzá tartozó osztatlan közös tulajdonban lévı helyiségek Békés Város Önkormányzatára esı 
hányadának ingyenes használatba adását, mert irattárazás céljára szükségük van az ingatlan felsı 
szintjére. (Az ingatlan alsó szintje jelenleg is az ı tulajdonukat képezi.) 

A fenti ingatlanban jelenleg városi civilszervezetek irodái mőködnek, melyek mőködését 
nem befolyásolná hátrányosan a felsı szint egyes irodáinak közös használata. 

Az ingatlan értékesítésérıl a Képviselı-testület 397/2008. (IX. 30.) határozatában döntött, 
miszerint nyilvános versenyeztetési eljárás lefolytatása útján kívánja értékesíteni azt. A pályázati 
kiírás még nem került meghirdetésre, a 397/2008. (IX. 30.) KT határozat visszavonása után nem áll 
fenn jogi akadálya az ingatlan haszonkölcsönbe adásának, annak majdani –bárki részére történı– 
értékesítéséig terjedı hatállyal. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) 
KT rendelet 6. § (9) bekezdés b) pontja szerint az ingatlan ingyenes használatba adásához nem 
szükséges nyilvános versenyeztetési eljárás lefolytatása, mivel államháztartási körbe tartozó 
szervezet számára történik. 

Arra az esetre, ha a nevezett ingatlan értékesítésére irányuló, és a késıbbiekben kiírásra 
kerülı pályázat eredménytelenül zárulna, célszerő ezen feltétel meghatározása mellett a 
haszonkölcsön szerzıdést határozott idıre megkötni. 2009. június 30-át javasoljuk a képviselı-
testületnek a haszonkölcsön szerzıdés megszőnése végleges dátumaként meghatározni. Ennek 
megfelelıen készült el az elıterjesztés mellékletét képezı haszonkölcsön szerzıdés. 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot az alábbiak szerint 
szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, a tulajdonát képezı Békés, Múzeum 

köz 1. szám alatt található, 2241/1/A/1 hrsz-ú ingatlant, és az ahhoz tartozó osztatlan 
közös tulajdonban lévı helyiségek Békés Város Önkormányzatára esı hányadát 2008. 
október 15-étıl az értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás lezárultáig, de 
legkésıbb 2009. június 30-áig ingyenesen használatba adja a Dél-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ  számára a jegyzıkönyv … számú mellékletét képezı 
haszonkölcsön szerzıdésben foglalt feltételekkel. Az ingatlan ingyenes használatba 
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adásához nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 6. § (9) bekezdés b) pontja alapján. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
haszonkölcsön szerzıdés aláírására. 

3. Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 
Függeléke az alábbiakkal egészül ki: 

 

 

Sorszám Az ingyenes 
használat 

alapításáról szóló 
képviselı-testület 
határozat száma 

A használati 
joggal terhelt 

ingatlan 
(ingatlanrész) 
megnevezése, 

címe (helyrajzi 
száma 

A használati jog 
jogosultjának 

neve, címe 

A használat 
idıtartama 

 
10. 

 
____/2008. (X. 15.) 

 
Múzeum köz 1. 

(2241/1/A/1 
hrsz.) 

Dél-alföldi 
Regionális 
Munkaügyi 

Központ Békési 
Kirendeltsége, 

Békés, Múzeum 
köz 1. 

Az ingatlan 
értékesítésre 
vonatkozó 

versenyeztetési 
eljárás 

lezárultáig, de 
legkésıbb 2009. 

június 30-ig 
 

 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Váczi Julianna osztályvezetı 

Békés, 2008. október 14. 

Izsó Gábor 
      polgármester 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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HASZONKÖLCSÖN  SZERZİDÉS 
 

(TERVEZET) 
 

amely –alulírott helyen és idıben– létrejött egyfelıl  

Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petıfi S. u. 2., képviseli: Izsó Gábor 
polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másfelıl 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., 
képviseli: Dr. Nagy Ágnes fıigazgató), mint haszonkölcsönbe vevı (a továbbiakban: Kölcsönvevı) 
 
között, az alábbiakban foglalt feltételek szerint. 
 
A szerzıdı felek Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) számú rendelete 6. § (9) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbi haszonkölcsön szerzıdést kötik meg: 

1. A Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a Békés, Múzeum köz 1. szám alatti, 2214/1/A/1 
hrsz alatt felvett „irodaház” megjelöléső, mindösszesen 588 m² alapterülető ingatlan 1/1. tulajdoni 
hányada, mely jelen haszonkölcsön szerzıdés tárgyát képezi. 

2. Kölcsönadó a 2. pontban írt ingatlant a Kölcsönvevınek ingyenesen használatába adja, amelyet a 
Kölcsönvevı, általa megtekintett állapotban haszonkölcsönbe vesz. 

3. A Kölcsönadó szavatol azért, hogy a szóban forgó ingatlan a használat egész idıtartama alatt a 
szerzıdés céljának megfelel, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Kölcsönvevıt a 
kizárólagos és zavartalan használatban akadályozza. 

4. A Kölcsönadó a 2. pontban írt ingatlanban elhelyezett iratokért felelısséget nem vállal. 

5. A Kölcsönvevı köteles a használat tartama alatt a helyiséget rendeltetésszerően használni. 
Felelıs minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerzıdésellenes használat 
következménye. 

6. A Kölcsönvevı tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelı beruházásának 
megtérítésére sem a haszonkölcsön idıtartama alatt, sem annak megszőnését követıen igényt nem 
tarthat. 

7. A Kölcsönvevı az ingatlant a Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem 
adhatja. 

8. Jelen haszonkölcsön szerzıdés a 2. pontban írt ingatlan bárki számára történı értékesítésekor, de 
legkésıbb 2009. június 30. napján megszőnik. A szerzıdés megszőntekor a Kölcsönvevı köteles az 
ingatlant rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a Kölcsönadó számára visszaadni. 

9. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
rendelkezései az irányadóak. 

10. Szerzıdı felek jelen haszonkölcsön szerzıdést, mint akaratukkal mindenben egyezıt 
helyben hagyólag írták alá. 

 

Békés, 2008. október 15. 

 
 
…………………………………                                                  ………………………………… 
             Kölcsönadó                                                                                        Kölcsönvevı 


