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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 208/20 16. (V. 26.) határozatával kifejezte azon
szándékát. hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés. belterület 1823 helyrajzi
szám alatt felvett kivett közterület megnevezésű ingatlanból az 1821 és 1822 helyrajzi szám között
elterülő közterületet értékesíti Molnárné dr. Tarkovács Márta, Békés, Bodoky u. l/l szám alatti
lakos részére. és felkérte polgármesterét a földhivatali eljárás meginditására.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala jogerős határozatával végleges
telekalakítási engedélyt adott, mely alapján a telekhatár-rendezési eljárást követően az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1823 hrsz-ú ingatlana 160 m2-el csökken, míg a
kérelmező területe ugyan ezen telekmérettel növekedik.

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete a 209/20 16. (V. 26.) határozatával kifejezte azon
szándékát. hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezö Békés. belterület 1823 helwajzi
szám alatt felvett kivett közterület megnevezésű ingatlanból az 1821 és 1825 helyrajzi szám között
elterülö közterületet értékesíti Vágási Sándor, Békés, Bodoky u. 1/2 szám alatti lakos részére, és
felkérte polgármesterét a fóldhivatali eljárás megindítására.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala jogerős határozatával végleges
telekalakítási engedélyt adott, mely szerint a telekhatárrendezés folytán az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Békés belterület 1823 hrsz-ú ingatlana további 182 m2-el csökken,
míg a kérelmező területe Ugyan ezen telekmérettel növekedik.

Kérem a Tisztelt képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, Békés, belterület 1823 helyrajzi szám alatt 2003 m2 területtel felvett
belterületi, kivett közterület megjelölésű ingatlanból az 1821 hrsz. és az 1822 hrsz.
között elterülő, 160 m2 alapterületű részletet értékesíti Molnárné dr. Tarkováes Márta
Békés, Bodoky u. 1/1 szám alatti lakos részére, bruttó 1000,- Ft/m2 vételáron. Az



értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. * (1)
bekezdés k) pontja alapján mentes az adó alól. Békés Város Önkormányzata képviselő-
testülete felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.

2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, Békés, belterület 1823 helyrajzi szám alatt 1843 m2 területtel felvett
belterületi, kivett közterület megjelölésű ingatlanból az 1821 hrsz. és az 1825 hrsz.
között elterülő, 182 m2 alapterületű részletet értékesíti Vágási Sándor Békés, Bodoky
u. 1/2 szám alatti lakos részére, bruttó 1000,- Ft/m2 vételáron. Az értékesítés az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. * (1) bekezdés k) pontja
alapján mentes az adó alól. Békés Város Onkormányzata képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgátrnester

Békés, 2016. november 20.
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