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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2016. (VI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2016. második félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselőtestület tárgyalja az Inkubátorházzal kapcsolatos vagyonkezelési koncepció kialakítása című
előterjesztést. Ilyés Péter ügyvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte az elkészített
koncepciót, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Tájékoztatásul az alábbi adatokat mutatjuk be:
A BKSZ Kft által megküldött nyilvántartás adatai alapján a jelenlegi bérlők száma 20 db,
bérleti jogviszonyuk kezdete változó. A jelenlegi bérlők bérleti jogviszonyának alakulása:
•
•
•
•
•
•

3 db bérlő 2010. évtől kezdődően
3 db bérlő 2012. évtől kezdődően
6 db bérlő 2013. évtől kezdődően
2 db bérlő 2014. évtől kezdődően
4 db bérlő 2015. évtől kezdődően
2 db bérlő 2016 évtől kezdődően

Az Inkubátorház fennállása alatt 25 bérlő költözött ki az ingatlanból egyéb okokból:
•
•
•
•
•
•

5 db cég került felszámolás alá
6 db egyéni vállalkozás megszűnt
1 db cég Békéscsabán létesített telephelyet
1 db cég vásárolt telephelyet Békésen
2 db cég költözött új telephelyre Békésen
10 db cég megszüntette az Inkubátorházban lévő a telephelyét, és új telephelyet
nem létesített

A fentiekből megállapítható, hogy az Inkubációs jelleget az ingatlan a jelenlegi
hasznosítás mellett nem tudja teljes körűen biztosítani, mindenképpen szükséges egy olyan
vagyonkezelési koncepció, amely meghagyja az Inkubátorház inkubációs jellegét, de egyúttal
teret enged az ingatlan egyéb kereskedelmi célú hasznosítására is.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen
elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Inkubátorházzal kapcsolatos
vagyonkezelési koncepció kialakítása kapcsán felhatalmazza a polgármesterét, hogy
legkésőbb a 2016. évi rendes novemberi ülésre terjesszen a képviselő-testület elé az
Inkubátorházzal kapcsolatos olyan vagyonkezelési koncepciót, amely meghagyja az
Inkubátorház inkubációs jellegét, de egyúttal teret enged az ingatlan egyéb
kereskedelmi célú hasznosítására is.
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Határidő:

értelem szerint

Békés, 2016. szeptember 19.
Izsó Gábor
polgármester
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