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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2015. október 1.
napjától, 2016. március 31. napjáig, a Képviselő-testület 402/2015. (X. 01.) számú határozata
alapján ingyenesen használatba vette a Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát
képező Békés, belterület 812 hrsz-ú, természetben a Békés, Petőfi u. 35. szám alatt található
ingatlant. A használati szerződés 2016. március 31. napjával lejár, és az Egyesület a mellékelt
kérelemben kéri, hogy a szerződés változatlan feltételekkel meghosszabbításra kerüljön.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 402/2015. (X. 01.) számú határozatban
foglalt döntése az volt, hogy a használat joga a kérelmező szervezetet 2015. október 1.
napjától az ingatlan önkormányzat által történő értékesítése időpontjáig, illetve a Képviselőtestületnek az ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntéséinek időpontjáig, de legfeljebb 6
hónapra illeti meg.
A Képviselő-testület 387/2009. (XI. 26.) számú határozatával értékesítésre jelölte ki az
ingatlant, így azt továbbra is csak arra az időtartamra lehet használatba adni, amíg
értékesítésre nem kerül sor.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.)
rendelet szabályozza az önkormányzati vagyon hasznosításának lehetőségeit.
„10. § (1) A képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú
vagyon hasznosításának jogát átengedheti.
(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.”
„23. § (1) A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást
nyújthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és
sportegyesületek részére.
(2) A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes
helyiséghasználat.”
Az Egyesület közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, mely alapszabálya szerint –
többek között – katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, árvízvédelmi, utánpótlás-nevelési közhasznú
tevékenységet folytat. Az Egyesület az ingatlant csak raktározási célra használja, tényleges
tevékenységet nem folytat benne, az ingatlan állagmegóvása nem biztosított.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület kérelmét nem támogatja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Egyesület elnökét, hogy
az ingatlant kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legkésőbb
2016. május 31. napjáig adja át.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. március 22.
Izsó Gábor
polgármester
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Jogi ellenjegyző
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Pénzügyi ellenjegyző
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