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Tisztelt Képviselő-testület!

2019. Június hónapban Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezte ki,
hogy a Békés Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 2348
hrsz-ú és a Szabó Péter István és Dr. Szabó Ferenc Sándor tulajdonát képező Békés,
belterület 2379 hrsz-ú ingatlan kapcsán telekhatár rendezési eljárást kezdeményez, valamint
a Békés belterület 2348 hrsz-ú szám alatt felvett ingatlanból, mintegy 1,5 m2 nagyságú terület
árát 1500- Ft/m2 áron állapította meg. A változási vázrajzok elkészítését követően a
tetekalakítási eljárás lezajlott. és ez alapján nem 1,5 m2, hanem 5 m2 kerül értékesítésre.
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 Önkormányzat
Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A Vagyonrendelet 12. (1) alapján a korlátozottan forgalomképes vagyontárgy
tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a
vagyontárgy lbrgalornképessé nyilvánításáról és a rendelet 3. mellékletébe történő
átvezetésről.
A Vagyonrendelet 13. d) 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 vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: M’tv.) 14. * (2)
bekezdése értelmében helyi önkormányzat tulajdonában lévő Ingatlan értékesítése esetén - a
(3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőzö
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület
tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elövásárlási jogát
megelőzően illeti meg. Az Nvtv. 14. (5) alapján (5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön
törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre
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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 irányuló szerződés részére történő megkűldéstől 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 előterjesztés megtárgyalását. és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy az
Onkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 2348 helyrajzi
szám alatti ingatlanból 5 m2 alapterületű részletet - telekhatár-rendezési eljárás
keretében - értékesít Szabó Péter István és Dr. Szabó Ferenc Sándor részére bruttó
1500,- Ft/m2 vételáron.

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. szeptember 19.
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