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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

I. A békési inkubátorház kivitelezése, mőködtetése helyi közügy megvalósítását szolgálja, 
úgy, mint a vállalkozói környezet javítása, munkahelyteremtés, új vállalkozások beindítására való 
ösztönzés, ingatlanfejlesztés. A tervezett beruházás megvalósítására az önkormányzati tulajdonú, az 
ingatlan-nyilvántartásban Békés 3918 hrsz. alatt felvett, természetben Békés, Verseny u. 4. szám 
alatti ingatlanon kerül sor. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a beruházás megvalósítására, üzemeltetésére, annak 
fenntartására, valamint a fenntartási idıszak (a beruházás üzembe helyezését követı 5 évig) alatt 
elidegenítési és terhelési tilalom biztosítására. Fentiekben ismertetettek (mint helyi közügy, 
elidegenítési és terhelési tilalom, fenntartási kötelezettség), a Támogató Szervezet álláspontja 
szerint úgy biztosíthatóak, ha a beruházással érintett ingatlan az Önkormányzat törzsvagyonának 
részét képezi. A Verseny u. 4. sz. alatti ingatlan a vállalkozói vagyon része. Annak érdekében, hogy 
a fent vállalt kötelezettségnek eleget tegyen az önkormányzat, a korlátozottan forgalomképes 
ingatlanok közé kell átsorolnia. 
A Verseny u. 4. sz. alatti 3918 helyrajzi számú ingatlan törlésre kerül az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 2. sz. 
mellékletébıl és a vagyonrendelet 1. sz. melléklete kiegészül a Verseny u. 4. sz. alatti 3918 
helyrajzi számú ingatlannal. Ezzel az ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részévé válik.  

II. A 2008. évben értékesített önkormányzati tulajdonú lakásokból 12 db lakás esetében törlésre 
került az önkormányzati tulajdonjog a földhivatali nyilvántartásból. A vagyonkataszterbıl történı 
kivezetés elıtt szükséges törölni a vagyonrendelet 2. sz. mellékletébıl a nevezett ingatlanokat. 

Kérem a Képviselı-testületet a melléklet rendelet-tervezet elfogadására. 

Békés, 2008. október 21. 

Izsó Gábor 
                                 polgármester 

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

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

…./2008. (X. 31.)   
 

r e n d e l e t e 
  

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON SZABÁLYOZÁSÁRÓL  
szóló  46/2006. (XII. 15.) rendelet 

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi sorral:  

Verseny u. 4. sz.  3918 hrsz 
2. § 

A R. 2. sz. mellékletébıl törlésre kerül:  
Verseny u. 4. sz. 3918 hrsz 
Ady E. u. 6. D.I.3. 3967/A/ hrsz 
Karacs T. u. 8. C. I.4 6904/9 hrsz 
Karacs T. u. 8. C. II.6. 6904/9 hrsz 
Karacs T. u. 8. C. III.10. 6904/9 hrsz 
Kossuth u. 10/a. III. 18. 5624/A hrsz 
Kossuth u. 10/a. IV. 20. 5624/A hrsz 
Szarvasi u. 2. I. 1. 4003/11 hrsz 
Szarvasi u. 2. II. 11. 4003/11 hrsz 
Szarvasi u. 2. III. 18. 4003/11 hrsz 
Szarvasi u. 4. A. I. 4. 4012/1 hrsz 
Szarvasi u. 4. A. II. 8. 4012/1 hrsz 
Szarvasi u. 4. B. fsz. 2. 4012/1 hrsz 

3. § 

Ez a rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
 
B é k é s, 2008. október 30. 
 
 
  Izsó Gábor   Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
polgármester                                                                                  jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 

2008. október 31-én 
 
 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                jegyzı 


