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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora, mint a Békés Megyei Tisza Kálmán
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (5630 Békés, Hőzső u. 39) fenntartója
nyilatkozott, hogy az intézmény használatában lévő, 5641 Tarhos, Petőfi u. 1. szám alatti
119/1 helyrajzi számon nyilvántartott, Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
lévő, telephelyen az intézmény eddigi, ott folytatott tevékenységét nem kívánja tovább
fenntartani, és 2016. július 1. napjától vissza kívánja adni.
Az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan két kérelem érkezett:
•

Molnár István őstermelő a mellékelt telepfejlesztési koncepcióját benyújtotta,
szándékában áll kisebb bérleti díj megfizetése mellett az érintett ingatlant a
továbbiakban üzemeltetni, bérbe venni.
Molnár István előadja, hogy őstermelőként vállalná a telep működtetését a jelenlegi
funkció megtartása mellett, az állattenyésztési szakot végző tanulóknak továbbra is
gyakorlóhelyet tudna biztosítani. Amennyiben megszűnne a szakirányú képzés, akkor
a telepet alkalmassá tenné arra, hogy óvodások és általános iskolások tantervébe
beépítve rendszeresen csoportokat, osztályokat fogadjon.

•

Tarhos Község Önkormányzata a 22/2016 (IV.28.) határozatával felhatalmazta Kürti
Sándor polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Tarhos, Petőfi u. 1. szám alatt
található szakiskolai gyakorló telep hasznosításáról.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (2)
bekezdése szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének
megfelelő, az állam, az önkormányzat és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez

szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő hasznosítása, gyarapítása, továbbá az
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés az Nvtv. 11. § (10) bekezdése alapján
csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A 11. § (11) bekezdése
szerint, a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes
személlyel köthető, aki az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben
vállalja, hogy a hasznosítására vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási, kötelezettségeket teljesíti, az átengedett vagyont a szerződési előírásoknak
és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint az előírt hasznosítási céloknak megfelelően
használja. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen a közfeladat
ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
Az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 25 millió forint
értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
35. § (1) bekezdése alapján a bérbeadó az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a
40. §- ban foglaltak kivételével pályázati eljárás lefolytatása útján adhatja bérbe. A Rendelet
40. § (1) bekezdése alapján helyiségbérleti jogviszony létrehozására irányuló kérelem
beérkezése esetén a Képviselő-testület minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól
felmentést adhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
1) Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése alapján - Molnár István
őstermelő helyiségbérleti jogviszony létrehozására irányú kérelmére tekintettel felmentést ad a pályázatás alól.
2) Békés Város Képviselő-testülete Molnár István őstermelő kérelmét jóváhagyja, és
a Tarhos, Petőfi u. 1. szám alatti, 119/1 helyrajzi számú ingatlant, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdés előírásainak
figyelembevételével, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.)
önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése alapján bérbe adja Molnár István
részére, 2016. július 01. napjától, 2017. június 30 napjáig, 1 év határozott időre.
Az ingatlan bérleti díját 10.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére,
okiratok aláírására.

4) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a Tarhos, Petőfi utca 1. szám alatti ingatlanban található ingó- és
egyéb ingatlanvagyon számbavételére, az állatállománnyal kapcsolatos helyzetfelmérés elvégzésére, és rendezésére.
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