
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. június 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. június 19. napján Kónya Dávid (5630 Békés, Kossuth L. u. 7. 1/12.) kérelemmel fordult
Békés Város Onkormányzatához. A kérelmező leírja. hogy a Békés. belterület 817 helyrajzi
számú, természetben a Békés. Petöfl u. 43. szám alatti ingatlan az 1960-as évek óta a nagyszülei
tulajdonában van. A Városi Tanács 1.290/1962. iktatószámú határozatában foglaltak szerint
kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezte a Teleki utcai óvoda bővítése, az óvodai
férőhelyhiány megoldásának érdekében. A fenti ingatlan tulajdoni lapjára a kisajátitási eljárás
211/1982. számon került bejegyzésre.

Kónya Dávid a Petőfi u. 43. számú ingatlant Fundamenta lakáshitel segítségével vásárolná meg a
jelenlegi tulajdonosoktól, amelynek feltétele az ingatlan tehermentesítése, ezért kéri Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a kérelmében leírt — az ingatlan tulajdoni lapjára a
Városi Tanács VB javára bejegyzett. 211/1982 számú kisajátitási eljárás megindítása — bejegyzés
törléséhez hozzájárulni szíveskedjen.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Békés,
belterület 817 helyrajzi Számú, természetben a Békés, Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan
vonatkozásában a Városi Tanács VB javára bejegyzett, 211/1982. számú kisajátítási eljárás
megindítása megnevezésű bejegyzés törléséhez.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június 20.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a Békés, Petőfi Sándor
utca 43.sz alatti (Helyrajzi szám: Békés, belterület 817) Ingatlan
tulajdoni lapján a Városi Tanács VB jogosult javára bejegyzett
Kisajátítási eljárást töröljék. 1960-as évek óta a nagyszüleim
tulajdonában van az Ingatlan, és a kisajátítás alatti földrészt is
sajátunkként gondozzuk. A jelenlegi tulajdonosoktól (nagymamám:
Gyaraki Ferencné és édesanyám: Kónya Nándorné) megvásárlom az
ingatlant, Fundamenta lakáshitel segítségével, viszont a hitel
kifizetésének a feltétele, hagy tehermentes legyen az Ingatlan. Kérem
szépen szíves megértésüketés segíWkészsÉgük dL üggytl
kapcsolatban.
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