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Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. november hónapban érkezett Barkász Sándor (5630 Békés, Petőfl u. 20.) kérelme a Békés
Város Onkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 2255 helyrajzi számú, természetben az
5630 Békés, Petőí u. 22. szám alatti Ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/20l. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Vagvonrendelet) 7. * (1) alapján a tulajdonosi jogokat az Onkormányzat Képviselő-
testülete. vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. A Vagyonrendelet 12. * (2)
alapján a forgalomképes vagyornárgyak esetén a képviselő-testület minösitett többséggel dönt az
értékesitésre kerülő vagvontárgvak köréröl. az értékesítés módjáról. és a szerződés lényeges
elemeiről. Az ingatlan az üzleti vagyonelem részét képezi. a Képviselő-testület döntésétől fflggően
értékesíthető. Az ingatlan értékbeeslését független szakértőként a Moling Kfi-t végezte el, eszerint a
megállapított forgalmi érték 23.000.000,- Ft, amely összeget javasoljuk az ingatlan vételáraként is
elfogadni.

Mivel az értékbecslő által megállapított forgalmi érték nem éri cl a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. * (5) c) pontjában meghatározott 25 millió
forintos összeghatád. ezért a Fent megnevezett vagyonelem a Vagyonrendelet 13. *-ban foglaltak
szerint értékesíthető.

A Vagyonrendelet 13. d) pontja alapján 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati
vagyontárgy elidegenítése esetén 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. Ebben az esetben a Képviselő
testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.

A nemzeti vagyonró] szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Ni’n’.) 14. (2)
bekezdése értelmében helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti
meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a
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[öld tulajdonosának az épületre fennálló elövásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az Nvtv. 14. *
(5) alapján (5) Az elővásárlási jog gvakorolására külön törvényben meghatározott szerv -

amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az
átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányutó szerződés részére
történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik. hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az
állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás
igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előteijesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29) önkormányzati rendelet
13. d) pontja alapján a Békés 2255 helyrajzi szám alatti, természetben az 5630 Békés, Petőfi
u. 22. szám alatt lévő ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés 2255 helyrajzi szám alatti, természetben az 5630 Békés, Petőfi ii. 22.
szám alatt lévő ingatlan Barkász Sándor (5630 Békés, Petőfi u. 20.) részére 23.000.000,- Ft
vételár megfizetése ellenében.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. december 13.
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