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Tisztelt Képviselő-testület!
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.
Békés Város Önkormányzata értékesítette a tulajdonát képező Békés belterület 6520/2
helyrajzi számú ingatlant a Békés Drén Kft részére. Az értékesítés ingatlannyilvántartásban történő átvezetésre történt, ezért szükséges az ingatlannak a
vagyonrendelet 3. mellékletéből történő kivezetése.
Önkormányzati ingatlanvagyon megvételével kapcsolatosan két kérelem érkezett:
A LEZY Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2. fsz/3.; képviseli: Kalló Zsolt
Béláné ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) az előterjesztés mellékleteként csatolt kérelemmel
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. Melyben kezdeményezi a Békés Város
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló Békés,
belterület 3736/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1303 m² alapterületű, kivett közterület
művelési ágú ingatlan megvásárlását, telekalakítás céljából. A Kft. kérelmében leírja, hogy a
szomszédos ingatlan tulajdonosa. Helyi termékek előállításával foglalkozik, házias ízű
kolbász, és hústermék előállításával.
A Vagyonrendelet 13. § c) pontjában foglaltak szerint az ingatlan független értékbecslő általi
felértékelése megtörtént, mely értékbecslést a Moling Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba,
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Andrássy út 7. I. em 10.) végezte el. A Kft. kezdeményezte az ingatlan felértékelését és annak
valamennyi költségét viselte. Az ingatlan forgalmi értéke 550.000,- Ft (azaz ötszázötvenezer
forint). Jelenleg a közterület funkció nélküli, nincs közművesítve, az értékesítése a kötelezően
ellátandó feladatok biztosítását nem veszélyezteti.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 3736/10 helyrajzi számú ingatlan üzleti
vagyonná minősítését, és értékesítését a LEZY Kft részére.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 476/2015 (XII.02.) határozatában döntött
arról, hogy szándékában áll értékesíteni a tulajdonát képező, Békés belterület 2605/2 helyrajzi
számú, Vica sor megnevezésű ingatlant a NOREVO Hungary Kft (székhely: 5630 Békés,
Cseresznye u. 15., képviseli: Gosztola György ügyvezető) részére., 600.000,- Ft vételár
ellenében. A településrendezési eszközök módosítása megtörtént, így a vagyonelem
forgalomképessé minősítése, vagyonrendelet mellékleteiben történő átvezetése jelen
előterjesztéshez részét képező rendeletmódosítással elvégezhető. A telek átminősítése kivett
beépítetlen területté minősítése a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal
egyszerűsített határozata alapján megtörtént, az értékesítésről szóló döntés meghozatalának
nincs elvi akadálya.
A 2605/2 helyrajzi számú ingatlan értékbecslését a Moling Ingatlanszakértő és Értékbecslő
Kft elvégezte, mely alapján a forgalmi érték 600.000,- Ft-ban került megállapításra, mely
forgalmi értéket Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 476/2015 (XII.02.)
határozatával jóváhagyott. A rendelet 13. § d) pontja alapján a forgalmi érték a képviselőtestület által megállapított áron is történhet.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2605/2 helyrajzi számú ingatlan üzleti
vagyonná minősítését, és értékesítését a NOREVO Hungary Kft részére.
Az vételi szándékkal érintett ingatlanok jelenleg az Önkormányzat által vezetett
ingatlanvagyon kataszterben a forgalomképtelen vagyontárgyak közé tartoznak.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (1) A törzsvagyon körébe
tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi döntésével
sorolhatók át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a vagyontárgy rendeltetése vagy jogi
helyzete megváltozik.
A Rendelet 12. § (2) bekezdése alapján „Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselőtestület minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az
értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges elemeiről.”.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 14. § (2)
bekezdése alapján „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a
(3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület
tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát
megelőzően illeti meg.”. Kivételt képez a Törvény 14. § (4) bekezdése, mely szerint „A (2)
bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott
értékhatár (25 millió forint) 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.”.
A Törvény 13. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „Törvényben, valamint a helyi
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát
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átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával
lehet.”.
Tekintettel arra, hogy az értékesíteni kívánt földterület forgalmi értéke nem éri el a 25 millió
forintos értékhatárt, így a Vagyonrendelet 13. § d) pontja alapján „A pályázati felhívás
közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a vagyontárgy
értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő gazdálkodó
szervezet részére történik telekalakítással összefüggésben. Ebben az esetben a képviselőtestület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése”.
A Törvény 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes
személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az adásvételi szerződés feltétele a vevők
részéről az átláthatósági nyilatkozat megléte.
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 javasoljuk elfogadni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a határozati
javaslatok elfogadását és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet
elfogadását.
Határozati javaslatok :
A
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdése alapján a Békés belterület 3736/10 helyrajzi számú, kivett közterület
művelési ágú ingatlant üzleti vagyonná minősíti.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13.
§ d) pontja alapján a Békés belterület 3736/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
kapcsán a pályázati felhívás közzétételétől eltekint.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 12.
§ (2) bekezdése alapján - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés,
belterület (hrsz.: 3736/10) alatti, 1303 m2 alapterületű, kivett közterület művelési ágú
ingatlant ………………….,- Ft (azaz …………………….forint) vételárért a Lezy Kft.
(székhelye: 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2. fsz/3.; képviseli: Kalló Zsolt Béláné
ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) részére értékesíti. Az ingatlan adásvétele az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k)
pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.
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4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
B.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdése alapján a Békés belterület 2605/2 helyrajzi számú, kivett közterület
művelési ágú ingatlant üzleti vagyonná minősíti.
6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13.
§ d) pontja alapján a Békés belterület 2605/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
kapcsán a pályázati felhívás közzétételétől eltekint.
7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 12.
§ (2) bekezdése alapján - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés,
belterület (hrsz.: 2605/2) alatti, 453 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület
művelési ágú ingatlant ………………….,- Ft (azaz …………………….forint)
vételárért a NOREVO Hungary Kft (székhelye: 5630 Békés, Cseresznye u. 15
képviseli: Gosztola György ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) részére értékesíti. Az
ingatlan adásvétele az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.
§ (1) bekezdés k) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.
8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos okiratok aláírására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. augusztus 22.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…. (... ...)
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önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(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. melléklete a következő 211.és 212. sorral egészül ki.

211.
212.

A
1800.
1801.

B
BÉKÉS
BÉKÉS

C
2605/2
3736/10

D
Vica sor
Közterület

E
453
1303

2. § (1)Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletének 204. sora.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 647. és 1115. sora.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
B é k é s, 2016. augusztus 22.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. szeptember…….
Tárnok Lászlóné
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