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Minősített többség az Mötv. 50. §, 
az SZMSZ 18. § a) b) és e) pontja 
alapján    
Rendelet: 
Minősített többség az Mötv. 50. §, 
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Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság, 
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Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. július 28-i soron kívüli ülésére 
      

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 202/2016. (V. 26.) határozatával 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az 1/1 tulajdoni hányadát képező, Békés belterület 
3777/1 helyrajzi számból telekalakítási eljárást követően keletkező telket ingyenesen a 
Magyar Állam tulajdonába kívánja adni büntetés-végrehajtási intézet kialakítása céljára. 

A 202/2016. (V. 26.) határozatban kapott felhatalmazás alapján elkészítésre került az 
előterjesztéshez mellékelt, a tárgyi ingatlant érintő változási vázrajz, valamint a kialakuló 
terület forgalmi értékbecslése. 

A változási vázrajz értelmében az 1/1 tulajdoni hányadot képező, Békés belterület 3777/1 
helyrajzi számból telekalakítási eljárást követően kialakul a 3777/4 helyrajzi számú, kivett 
állami terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlan. A telekalakítási eljárás megindult, a 
szükséges hozzájáruló és egyéb nyilatkozatok beszerzése folyamatban van. 

Fentiek alapján Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének konkrétan, a helyrajzi 
számot is megjelölve kell döntenie a beépítésre szánt terület Magyar Állam részére történő 
térítésmentes átadásáról. 

A térítésmentes átadáshoz szükséges még az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének 
módosítása is, amely szerint a Képviselő-testület a 3777/4 helyrajzi számú, kivett állami 
terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja. 

Az ingatlan forgalomképes vagyonelemmé való minősítéséhez a Békés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ) 
1/2015 (II.04.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja alapján a képviselő-testület minősített 
többséggel meghozott határozata szükséges. Minősített többséggel meghozott döntés 
szükséges az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása kapcsán meghozott 
döntés estében is az SZMSZ 18.§ b) pontja szerint.  
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdés szerint a nemzeti 
vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és 
módon lehet. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az 
állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az 
olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy 
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 
előirányzatok teljesítéséhez szükséges. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti 
vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban 
meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti. 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok kapcsán történt változásokat (vétel, 
értékesítés, megosztás, összevonás, beruházás, stb.) az ingatlan-vagyonkataszter 
nyilvántartásban minden esetben aktualizálni szükséges. A módosításokat az önkormányzati 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.(VI.29.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) mellékleteiben is át kell vezetni. A vagyonrendelet 
1. melléklete az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképtelen ingatlanokat, a 2. 
melléklet a korlátozottan forgalomképes ingatlanokat, a 3. melléklet a forgalomképes 
ingatlanokat tartalmazza. Az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése alapján önkormányzati 
vagyon ingyenes hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni. 

A 3777/4 helyrajzi számú, kivett állami terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlan 
konkrét felajánlásának végrehajtásához szükséges a vagyon forgalomképessé minősítése és a 
vagyonkataszteri nyilvántartásban történő átvezetése.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és 
megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a norma pontosabbá, könnyebben 
értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai 
nem jelentősek. A rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének 
részét képező normavilágosság elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását.  
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Határozati javaslatok: 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3777/4 helyrajzi számú, 
kivett állami terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlant az 
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet szerint forgalomképessé nyilvánítja.  
 

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 3777/4 
helyrajzi számú, kivett állami terület II. megnevezésű és művelési ágú 
ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes vagyonátadása megfelel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 
108. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Nem veszélyezteti a kötelezően 
ellátandó feladatok ellátását, az ingatlan a köznevelési feladatok, vagy ezek 
finanszírozási forrásának biztosítására, illetve az Önkormányzat 
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 
3) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/1 tulajdoni hányadát 

képező Békés belterület 3777/4 helyrajzi számú, kivett állami terület II. 
megnevezésű és művelési ágú ingatlant a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése 
alapján a büntetés végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény  
1. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése végett 
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

 
4) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ingyenes vagyonátadás 

kapcsán érintett ingatlan értékbecslését a számvitelr ől szóló 2000. évi C. 
törvény 50. § (4) bekezdés szerinti piaci érték megállapításához független 
értékbecslővel elkészíttette, és azt a határozathoz mellékelt formában 
elfogadja.  

 
5) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015 (II.04.) önkormányzati rendelet 18. § e) pontja 
alapján felhatalmazza Békés Város Polgármesterét, hogy az ingyenes 
vagyonátruházás kapcsán szükséges minden jognyilatkozatot megtegyen.  

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2016. július 26. 

   ……………………. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
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Pénzügyi ellenjegyző 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL  

szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a 
vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklet 209. sorának E oszlopa az alábbiakra módosul:  
 

 
 
 

 
 
2. § A Rendelet 3. melléklete a következő 210. sorral egészül ki.  
 

 
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.  
 
B é k é s, 2016. július 26. 
 
 
   Izsó Gábor                    Tárnok Lászlóné  
 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016. …………………….. 

 
 
Tárnok Lászlóné  
         jegyző 
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210. 1799. BÉKÉS 3777/4 kivett állami terület II.  80928 






































