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Sorszám: IV/4 Tárgy:  A vagyonrendelet 1. sz és 2. 
sz. mellékletének módosítása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Török Emília 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 
12. § (4) bekezdés a.) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság, 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. december 18-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Az elmúlt idıszakban értékesítésre került ingatlanok, valamint területrendezések miatt 
szükségessé vált az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 
1. sz. és 2. sz. mellékletének módosítása. A szükséges változásokat az alábbiak szerint mutatjuk 
be: 

1. Területrendezés miatt: 
 
- A 3929 hrsz-ú „közterület és gazdasági épület” elnevezéső (909 m²) ingatlan összevonásra 

kerül a 3930/6 hrsz-ú „kivett közterület” (8705 m²) ingatlannal. A változás után a 3930/6 hrsz 
területe 9614 m²-re változik. 

 
Az 1. sz. mellékletbıl törlésre kerül: 

3929 hrsz (909 m²) 
Az 1. sz. melléklet kiegészül:  

A 3930/6 hrsz területe  9614 m²-re változik összevonás miatt 
     
- A 6597 hrsz-ú „kivett mocsár” elnevezéső (2ha 3836 m²), a 6631 hrsz-ú „kivett beépítetlen 

terület” (189 m²) és a 6632 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” (309m²) ingatlanok 
összevonásra kerülnek. A változás után a 6597 hrsz területe 2ha 4334 m² re változik, 
mővelési ága változatlan marad. 

 
Az 1. sz. mellékletbıl törlésre kerül: 

 6631 hrsz      (189 m²) 
6632 hrsz       ( 309m²) 

Az 1. sz. melléklet kiegészül: 
 

A 6597 hrsz területe 2 ha 4334 m²-re változik összevonás után 
 
2. Telekhatár rendezés miatt: 
 
- A 3937/3 hrsz-ú „közterület” elnevezéső (858 m²) ingatlan összevonásra kerül a 3947 hrsz-ú 

„középiskola” (701 m²) ingatlannal. A változás után a 3947 hrsz területe 1609 m²-re, 
mővelési ága „kivett közpark”-ra változik.  
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Az 1. sz. mellékletbıl törlésre kerül: 
3937/3 hrsz (858 m²)   

Az 1. sz. melléklet kiegészül: 
A 3947 hrsz területe 1609 m²-re, mővelési ága „kivett közpark”-ra változik összevonás 
után 

 
 
4. Értékesítés miatt a 2. sz. mellékletbıl (vállalkozói vagyon) kivezetésre kerülnek: 
 

- 4003/11/A/8   hrsz-ú „lakás” 
- 6904/5/A/7     hrsz-ú „lakás” 
- 5624/A/17    hrsz-ú „lakás” 
- 6904/9/A/23   hrsz-ú „lakás”  
- 4012/1/A/33   hrsz-ú „üzlethelyiség” besorolású ingatlanok. 

 
 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.  

 

 Békés, 2008. december 8. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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

…./2008. (XII. 19.)   
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. számú mellékletébıl törlésre kerül: 

 A 3929    hrsz 909 m²  ingatlan 
 A 6631    hrsz 189 m²  ingatlan 
 A 6632    hrsz 309 m² ingatlan 
 A 3937/3 hrsz 858 m² ingatlan   

2. § 
 

A R. 1. számú melléklete kiegészül az alábbi ingatlanokkal: 
 
A 3930/6 hrsz területe 9614 m²-re változik összevonás miatt 
A 6597    hrsz területe 2 ha 4334 m²-re változik összevonás miatt 
A 3947    hrsz területe 1609 m²-re, mővelési ága „kivett közpark”-ra változik összevonás miatt 

3. § 
 
A R. 2. számú mellékletébıl kivezetésre kerül: 
 
4003/11/A/8  hrsz  „lakás” 
6904/5/A/7    hrsz   „lakás” 
5624/A/17   hrsz   „lakás” 
6904/9/A/23  hrsz   „lakás”  
4012/1/A/33  hrsz   „üzlethelyiség” besorolású ingatlanok. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.  
 
Békés, 2008. december 18. 
 
 
                 Izsó Gábor sk.                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
                  polgármester                                                             jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2008. december 19-én 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 


