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Sorszám: IV/9 Tárgy:  A Békési Férfi Kézilabda Kft-vel 
kapcsolatos korábbi határozat módosítása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SzMSz 
12. § (4) bekezdés n.) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. november 27-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. júliusi ülésén a 318/2008. (VII. 30.) határozatában a 
Békési Férfi Kézilabda Kft törzstıke és tıketartalékának emelésérıl döntött, melynek eszköze a 
Karacs Teréz u. 7. fsz. 2. sz. alatti lakásingatlan ajándékozása volt. A határozatban a lakásra 
vonatkozó helyrajzi szám gépelési hiba miatt tévesen került rögzítésre, ezért a tulajdonjog 
átruházását nem lehetett végrehajtani. A 318/2008. (VII. 30.) határozatban szereplı 6904/5 
helyrajzi szám helyett a 6904/6 helyrajzi számra szükséges módosítani a korábbi határozatot 
azokban a pontokban, ahol a tévesen megadott helyrajzi szám szerepel. Javasoljuk a korábbi 
határozati javaslat 2. 4. 6. pontjainak hatályon kívül helyezését, helyettük az új pontokban 
helyrajzi szám pontosítását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 318/2008. (VII. 30.) 
számú határozatának 2. 4. 6. pontjait. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Békés, Karacs Teréz u. 7. sz. alatti 6904/6 
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan fsz. 2 sz. alatti 73 m2-es 
önkormányzati lakás tulajdonjogát ajándékozással 8.100.000 Ft bruttó értéken 
átadja a Békési Férfi Kézilabda Kft-nek, és egyben elrendeli a Békési Férfi 
Kézilabda Kft t ıketartalékának megemelését 8.100.000 Ft összeggel.  

3. A tulajdonjog átruházását követıen a Karacs Teréz u. 7. sz. alatti 6904/6 
helyrajzi számú ingatlan fsz. 2. sz alatti 73 m2-es önkormányzati lakást 
kizárólag Békés Város Képviselı-testületének hozzájárulásával lehet 
elidegeníteni. 

4. A Békés, Karacs Teréz u. 7. sz. alatti, 6904/6 helyrajzi számú ingatlan fsz. 2. sz. 
alatti lakását a vagyonrendeletbıl és egyéb nyilvántartásokból törölni kell. 

Határid ı:       azonnal 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. július 24. 

Izsó Gábor  
polgármester 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


