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Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Drén Kft. (székhely: 5630 Békés. Petői5 u. 20.) üyvezetöje, Barkász Sándor a mellékelt
kérelemmel fordult az Onkormányzathoz. amelyben kéri, hogy az Onkormány7at kizárólagos
tulajdonát képező, Békés belterületén lévő 6520/l helyrajzszárn alatt felvett területből
megosztással keletkező mintegy 375 m2-es nagyságú területet megvásárolhassa. A kérelmező
kérelmében leírja. hogy a területet csak a Békés Drén Kft. használja, mivel az zsákutca. a terület
lezárása esetén a környező ingatlanok megközelíthetősége nem sérül.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Vagvonrendelet) 7. (1) alapján a tulajdonosi jogokat az Onkormányzat
Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A kérelmező által megvásárolni kívánt Békés belterületén elhelyezkedő 6520/l helyrajzi szám
alatt felvett terület jelenleg a fóldhivatali ingatlan-nyilvántartásban és az önkormányzat által
vezetett ingatlanvagyon kataszterben is kivett közterület besorolás alatt áll.
Az érintett ingatlan vonatkozásában telekalakítási eljárás lefolytatására van szükség. A
telekalakítási eljárás lefolytatása után — a Vagyonrendelet módosítását követően - független
értékbeeslő által meghatározott áron lehetséges az értékesítés.

Abban az esetben. ha az énékbecslő által megállapított forgalmi érték nem éri el a Magyarország
2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. (5) c) pontjában
meghatározott 25 millió forintos összeghatárt. akkora Vagyonrendelet 13. *-ban foglaltak szerint
értékesíthető a Fent megnevezett vagyonelem. Abban az esetben. ha a lérgalmi érték meghaladja
a 25 millió forintos értékhatárt az ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tön’ény
13. (1) alapján versenyeztetés útján. az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére. a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testűletnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13.

d) poutja alapján a 6520/1 helyrajzi szám alatt felvett ungatlanból megosztással
keletkező 375 iii2 nagyságú terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a
tulajdonát képező a 6520/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból megosztással
keletkező, 375 m2 nagyságú területet a Békés Drén Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-
003298, székhely: 5630 Békés, Petöfi S. u. 20.) részére.

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
telekalakítási eljárás vonatkozásában a szükséges egyeztetések lefolytatására,
jognyilatkozatok megtételére, valamint az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítására. A telekhatár rendezési eljáráshoz szükséges díjakat Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete továbbszámlázza a kérelmező felé.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. augusztus 22.
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Békés Város Önkormányzata
Békés
Petöfi u. 2.
5630

Tisztelt Önkormányzat!

Sékés, 2019. július 23,

A Békés Orén Kft Híd utcai telephelye, valamint a telephely Tárház utcai része
közötti útszakasz használatának jellege és fontossága miatt, vásárlási kérelemmel
fordulunk a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy a Békés 6520 hrsz alatti — az
Önkormányzat kezelésében lévő- -helyi út, adott szakaszát értékesíte
részűnkre -375 m2- (Lásd melléklet). Az általunk megvásárolni klvánt útszakasz a
Tárházhoz kapcsolódó kiszolgálási folyamatok miatt lett megépitve, lakossági
funkciót nem tölt be. Jelenleg a Tárház területe a Békés Drén Kft tulajdonában van
kizárólag, és a Kít. tevékenységéhez köthető módon van használva, továbbá sem
lakossági, Sem egyéb módon nincs igénybe véve, mivel zsákutca. Továbbá a Hid
utca 6. szám alatt található épület —volt kiskereskedelmi egység- Szintén a Békés
Drén Kft tulajdona.

Ajánlatunk a 2015, június 25—i képviselő testület IVÍI1 sorszámú elöterjesztése
alapján meghatározott előzetesen 2015. évben megvásárolt 723m2 üt 830 FVm2
egységárból kiindulva 870 FVm2 egységáron kivánjuk megadni, az eljárási illeték
megfizetését szintén magunkra vállaljuk.

A megvásárolt útszakasz zártabbá tenné a Kft. telephelyén belüli logisztikai
folyamatQkat, igy a jelenlegi külső zavaró tényezők (zaj, por, stb...) a lakosság felé
jelentösen csökkenne. Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot hogy az értékesltéshez
szükséges intézkedéseket megtenni sziveskedjen.
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