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Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 309/2018. (VII. 26.) számú határozata

alapján döntött, hogy szándékában áll értékesíteni a tulajdonát képező 6597/2 helyrajzi számú

ingatlanból megosztással keletkező 4000 m2 nagyságú területet a Békési Református

Egyházközösség részére. Döntött továbbá. hogy Békés Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza polgármesterét a telekalakítási eljárás vonatkozásában a szükséges

egyeztetések lefolytatására, jognyilatkozatok megtételére, valamint felkéri az önkormányzati

vagyonról és a vagyongazdálkodús szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkonnányzati

rende]et (a továbbiakban: Vagvonrendelet) módosításának előkészítésére.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok kapcsán történt változásokat (vétel,

értékesítés, megosztás, összevonás, beruházás. stb.) az ingatlan-vagyonkataszter

nyilvántartásban minden esetben aktualizálni szükséges. A módosításokat a Vagyonrende]et

mellékleteiben is át kell vezetni. A vagyonrendelet I. melléklete az önkormányzat tulajdonát

képező forgalomképtelen ingatlanokat. a 2. melléklet a korlátozottan forgalomképes

ingatlanokat. a 3. melléklet a forgalomképes ingatlanokat tartalmazza.

A Fent leírt ingatlan vonatkozásában a telekalakítási eljárás lezajlott, szükségessé vált a

megszűnö. valamint létrejövő ingatlanoknak a Vagonrendeleten történő átvezetése. A

telekalakítás következtében a Vagyonrendelet I. sz. melléketének 1134. számú sora az

alábbiak szerint módosul.

Módosítás előtt:
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Módosítás után:

I1* A B c 1) E
Naplo- - ... .

- Terulet
%oI,árn

Wcpuk% llclyrajn szam Megnevezés
(m2)

1134. 1678 Békés 6597/i Kivett mocsár 1673

Törlésre kerül a Vagyonrendelet 1. számú mellékletének I 135. számú sora:

13 C E

Napló-J .. I . Terület
. Felepules llt-lvia1,i szam Megnevezes

-

- sorszain (m2)

1135. 1679 Békés 6597/2 Kivelt úi

A Vagyonrendelet 2. sz. inellékletének 77. számú sora az alábbiak szerint módosul.

Módosítás előtt:

jhi A B C D -- E

Napló- Település Helyrajzi szám Megnevezés Terület
sorszám :- (m2)

77. 1732 Békés 6597/3 Fábián utcai bölcsőde 6278

Módosítás után:

;.: A 13 C D E

Napló Telepules Helyrajzi szam ‘egne’ez I erulet
sorszám -- (iti2)

77. 1732 Békés 6597’3 Fábián itcai bölcsőde 4663

A módosítás következtében a Vagyonrendelet I. számú melléklete az alábbi 1221. soraI

egészűl ki:

Str
13 C D

Napló- .ppüIés fle1yrajzi szám Megaevezés

Lsorszazn L.
1221.1 Békés 6597/4 Kivett ut

A Vagyonrendelet 3. számú melléklete az alábbi 327. és 328. sorokkal egészül ki:

A “‘B D

I !Naplo Település Hdvraizi ‘ein neve I trukt
— orzam (rn2)

327. j Békés 6597/5 Kivett bcépiteUen terület -1019

L 32 -- — Békés 6597/6 Kiveti beépitetien terület l2596

A Jat. 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 a rendelet-módosítás

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír, végrehajtásának adminisztratív terheket

növelő hatásai nincsenek. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek

adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a rendelet-tervezetet elfogadni.
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Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkoclús szabályairól szóló 21/2012. (VL29.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendeletmódosítús várható hatásait a következőkben foglalhatjuk össze:

I. Az önkormányzati rendelet hatásai:

a) társadalmi hatások:nincsen számottevő hatása.

b) gazdasági hatások: nincsen számottevő hatása.

c) költségvetési hatások: nincsen számottevő hatása.

d) környezeti következmények: nincsenek.

e) egészségi következményei: nincsenek.

Oadminisztratív következmények: nincsenek.

2. Az önkormányzati rendelet mecalkotásának szüksé2esséie. elmaradásának várható

következményei:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.

(Vl.29.) önkormányzati rendelet mellékletei a telekalakítás következtében módosulnak.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazúsúhoz szüksé,es feltételek:

a)személyi feltételek: nem változtak

b) szervezeti feltételek: nem változtak

e) tárgyi feltételek: nem változtak

d) pénzügyi Feltételek: nem változtak

RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodús szabályairól szóló 2112012. (V[.29.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A rendelet-tervezet 1-5. -aihoz: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás

szabályozásáról szóló 21/2012. (Vl.29.) önkormányzati rendelet mellékletei a telekalakítás

következtében módosulnak.

A rendelet—tervezet 6. sW_ához: A rendelet hatályba lépéséröl rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen

elfogadni.

Békés, 2018. december. 13.
M

Iz Gibor

( p Igármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi elIenjegző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018.( )

önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó I

(TERVEZET)

21/2012. (Vl.29.)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Maptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában ésMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. *
(1) bekezdés 9. ontjábai meghatározott feladatkörében eljárva,Békés Város Önkormányzata

Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet I. sz. mellékletének 1134. számú sora az alábbiak szerint
módosul.

Napló-
sorszám

szabályozásáról szóló 21/2012.
számú sora az alábbiak szerint

A B

2. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 1135. számú sora törlésre kerül.

település

r- i D

Hclyrai szánt Megnevezés

1135. 1679 Békés 6597/2 Kivett út 15319

E
CLTera2

3. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 77.

módosul.

r B

4. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.

(VI. 29.) önkormányzati rendelet I. számú melléklete az alábbi 1221. sorral egészül ki.

Napló
sorszani

Település

221

— C

Helyrajzi szám

6597 4Békés
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5. Az önkormányzati vagyonról ás a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete az alábbi 327. ás 328. sorokkal egászül
ki.

1)

6. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba ás az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december ...nupján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Á .B C

r Napló- tiepaiés He1yrajFszáma Mnés IcrWet
:

- sorszám ( m2)
327. Békés 6597/5 Kiveti beépítetlen terület 4049

328. Békés 6597/6 Kiveti beépíietlen terület 12596
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