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Békés Város Polgármesterének
2020. május 12. napján hozott határozata

Tárgy: állami tulajdon ingyenes átruházása Békés város Önkormányzatára

Békés Város Önkormányzata kérelmet kíván benyújtani a Magyar Állam képviseletében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé két békési híd, a Csók-híd és az Erzsébet-híd
tulajdonjogának megszerzése ügyében.
Békés Város Po1j.ármesterének
39/2020. (V. 12.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. -ában foglaltak,
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének
c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő
Békés, belterület, 2295/4 helyrajzi számon felvett, Csók-híd megnevezésű, 55 m2
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, valamint a
Békés, belterület, 6912/2 helyrajzi számon felvett, Erzsébet-híd megnevezésíí, 67
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
(1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott
2011. CLXXXIX. törvény 13.
településfejlesztési, településrendezési és településüzemeltetési feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.
A hidakat továbbra is gyalogos és kerékpáros közlekedési célra kívánja az
Önkormányzat használni. A saját tulajdon megkönnyítené az üzemeltetést,
karbantartást, mivel jelentősen csökkenne az Önkormányzat adminisztratív terhe,
nem lenne szükséges minden alkalommal tulajdonosi hozzájárulást kérni az
elvégzendő munkák előtt. A Magyar Államnál jelenleg is csak a puszta tulajdonjog
van, a felmerülő feladatokat az Önkormányzat látta és látja cl.

Békés várost kettészeli az Élővíz-csatorna, a hidak biztosítják az összeköttetést a
lakóövezetek és a közintézmények, közszolgáltatások (rendelőintézet, Iu1turá1is
központ, iskolák, stb.) között, emiatt jelentős forgalom halad át rajtuk. Emiatt a
karbantartás, állagmegóvás gyakorisága is megnövekedett.
A hidak Békés Város Önkormányzatának beruházásaként valósultak nieg 2008ban, a ROP-1.1.1.-2005-05-0003-34 számú pályázat keretében. Ezért az
Önkormányzat eddig is a „sajátjaként”, a jó gazda gondosságával kezelte. Kérjük
ezért a fenti hidak tulajdonba adását.
3. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését, ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy
Natura 2000 védettség alatt.
A polgármester jogosult az 1. pontban megjelölt két ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárni
és valamennyi nyilatkozatot megtenni, illetve az ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírni.
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