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Sorszám: Tárgy:

Vételi szándék a Békés zártkert

2 ‘1’ 802 1/7 helyrajzi számú ingatlanra

Döntéshozatal módja: J ‘élemé;nező bizottság:

Minősített többség a Pénzügyi Bizottság
vagvonrendelet 12.

* (2) bekezdése
alapján

Tárgyalás módja: Előkészít ette:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Dihen Gábor, Békés. Malomasszonykert u. 22. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Békés
Város Onkomiányzatának Képviselő-testületéhez, hogy az önkomiányzat kizárólagos
tulajdonát képező. Békés zánkert 803117 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kert művelési ágú

ingatlant, mely Rosszerdö területén helyezkedik eL megvásárolhassa.

Az ingatlan az üzleti vagyonelernek között van nyilvántartva, 2058 m2 területű ingatlan, mely
a képviselő-testület döntésének fUggvényében - űz önkormánvzcui vagvonról ás
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/20]] (VI. 29.) önkonnányzari rendelet

(továbbiakban: Rendelet,) ]2. ‘ (2,) bekezdése alapját; afórgalomképes vagvontárgvak esetén

ci képviselő—testület niinósitett többséggel dönt űz értékesítésre kerülő vagvontórgvak körérőL
ci: értékesítés mód/áróL és ci szerződés lényeges elemeiröl — értékesíthető. Az Ingatlan nincs
haszonbérbe kiadva, az önkormányzat sem a mezőgazdasági program, sem a tanyafejlesztési

program keretében nem hasznosítja.

A kert üresen áll. közút mellett fekszik, az árambekötés lehetséges. A kérelmező az
ingatlanért 100.000,- Ft vételárat ajánlott fel.

Értékbecslővel történt egyeztetés alapján a kert közút mellett helyezkedik cl, I. osztályú kert,

a forgalmi értéke 40-45.000,- FUAK, azaz 350.000,- Ft ás 400.000,- Ft között értékesíthető.

Az ingatlan vételára a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottak alapján kerül

meghatározásra.

A Rendelet 13. * d) pontjának megfelelően 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
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telekalakítással összefüggésben. Ebben az esetben a képviselő-testület által megállapított áron

történhet a vagyontárgy értékesítése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. és az alábbi határozati
Javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2011 (VI. 29.) önkormányzati rendelet
13. d) pontja alapján a pályázati felhívás közzétételétől a 8081/7 helyrajzi
számú ingatlan értékesítése kapcsán eltekint.

2) Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási
Hivatal Földhivatal nyilvántartásában a Békés zártkert 808 1/7 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, kert művelési ágú, 2058 m2 területtel felvett, 8,93 AK értékű
ingatlant Dihen Gábor Békés, Malomasszonykert u. 22. szám alatti lakos részére.
Az ingatlan vételára: Ft. Az eladási ajánlat a határozat
kézhezvételétől számított 30 napi2 érvényes. Az értékesítés kapcsán felmerült
költsé2ek a vevőt terhelik.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. január 17.

bor
olgármester

Jogi ellenjegző

egyző



Tisztelt CínI

Alulirott Dihen Gábor Békés, Malomasszonykert u. 22. szám alatti lakos azzal a kérdéssel fordulok az

Önkormányzathoz, hogy van e lehetöséem megvásárolni az önkormányzat tulajdonában álló

8081/7. hrsz-ú, Rosszerdőn található kertet.

Amennyiben igen, milyen feltételek mellett?
L

ElérhetŐséem: 06/30/4362-324 -

Békés, 2016. decemberg. -

Köszönettel: C
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