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A polgármesteri hivatalba 2008. november 24-én személyesen eljuttatott interpellációs 
kérdéseire – témakörönként hasonló pontokba szedve – az alábbi válaszokat adom: 

1. 
A Békés-Mezıberény kerékpárút külterületi nyomvonala szinte teljes egészében 

idegen területet érintett. A pályázati pénz (100 %-os állami támogatás) elnyerése után kezdte 
meg a két érintett település a földterületek megvásárlását, mely Békés város esetében 2008. 
májusára szinte teljesen megtörtént, ahol a kivitelezı el is kezdte a munkálatokat. A 
Mezıberényi területek tulajdonviszonyai bonyolultabbak voltak, hiszen két olyan osztatlan 
közös tulajdonban lévı ingatlan is akadt, melyeken a százat meghaladta a tulajdonosok 
száma. Ezek egyikén egy olyan résztulajdonossal sikerült a területvásárlásokkal kapcsolatban 
a Mezıberényieknek találkozniuk, akinek személyes konfliktusa volt a polgármesterrel, és 
ragaszkodott tulajdonrészének aránytalanul magas áron való megvásárlásához (600 eFt), 
melyet tetézett, hogy a Békés Megyei Hírlapban megjelent cikk alapján az önkormányzat per 
indítását tervezte e miatt. Ezután már egyáltalán nem volt hajlandó Mezıberénynek eladni a z 
ingatlanrészt. A per kimenetele eléggé kétséges volt, és az idıtartama akár években mérhetı. 
A kerékpárút építése nem közcél, ezért kisajátítási eljárást nem lehetett kezdeményezni. 
Tekintettel arra, hogy mintegy 185 millió forintos állami támogatás került ezzel így 
veszélybe, ezért a mőszaki ellenırök és a város mőszaki szakembereinek tanácsára sikerült a 
kérdéses terület tulajdonjogát 300 eFt összegért megszerezni, amely elég magas, de így 
elhárult az akadály a kivitelezés folytatása elıl. Idıveszteség azonban így is keletkezett 
(mővelésbıl való kivonás, erdıkitermelés engedélyeztetése), de a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal támogatási szerzıdést módosítottunk, mely alapján 85 %-os 
készültségi állapotnál rész-mőszaki átadást tartunk, a kiviteli számlák összegével 
elszámolhatunk és a vég-mőszaki átadás 2009. május 31-én zárul. A beruházási összeg nem 
változott. 
A békési vásárlás indoka a fentiekben leírtak voltak, természetesen ez Mezıberény feladata 
lett volna. A beruházás végén lesz a két település közötti végleges elszámolás, jelen 
pillanatban Békés úgymond ezt az összeget beszámítva is „pluszban” van a közbeszerzési 
eljáráson kért dokumentációk ellenértékével. 

2. 
Békés Város Képviselı-testülete korábban döntött arról, hogy Békésferment néven 

Kft.-t hoz létre. A Kft. mőködése során eddig a pontig nem merültek fel költségek. 
2008. január 15-én Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél kezdeményeztük a Magyar Állam 
tulajdonát képezı Békés, külterület 0458/4 hrsz-ú szántó mővelési ágú terület megosztása 
után keletkezı 0458/5 és a 0458/6 hrsz-ú összesen 6 ha 7563 m2 területő és 246 aranykorona 
értékő részének tulajdonjogi cseréjét a Békés Város Önkormányzatának tulajdonát képezı 



Békés külterület 0109/45 hrsz-ú ingatlan 8,1 hektár területő és 246 aranykorona értékő szántó 
mővelési ágú területre.  
Kezdeményezésünkre 2008. február végén kaptunk telefonon egy tájékoztatást, hogy 
amennyiben az ingatlan tulajdonjogának az ingyenes átruházását kérjük, úgy az ügyintézési 
határidı rövidebb lesz.  
A tájékoztatásnak megfelelıen 2008. március 3-án kérelmünket benyújtottuk. 
A Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. többszöri megkeresésünkre sem tőzte napirendre a 
területcserét. A vagyonkezelı az elmúlt héten megkeresett bennünket, és tájékoztatást kért a 
kérelmünket illetıen. Ígéretük szerint a napokban megszülethet a hozzájárulás a terület 
cseréjérıl.  
Mezıkomáromban – ahol hasonló fermentáló üzem létesül – információink szerint december 
közepén adják át fejlesztést, mely az átadás után megkezdi mőködését.  

3. 
A kézilabda szurkolóknak szánt magánlevelet egy magánszemély írta. A meg nem 

nevezett képviselı véleményét magánlevélben fejtette ki, ebbıl kifolyólag annak értelezése, 
tisztázása nem polgármesteri kompetencia. 
Amennyiben a képviselı úr nem csak egy magánlevél tartama miatt, hanem, mint 
önkormányzati képviselı teszi fel ezeket a kérdéseket, akár a Kézilabda Kft. elmúlt 5 évének 
gazdálkodásával kapcsolatban információt szeretne kapni, úgy interpellációjára természetesen 
válaszolunk. Amennyiben szükségesnek tartja, minden részletre kiterjedı vizsgálatot rendelek 
el a Kft. elmúlt 5 évének mőködésével kapcsolatban. 
 
B é k é s, 2008. december 3. 
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