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HA TÁROZA T

Békés Város Po!gármesterének
2020. május 14. napján hozott határozata

Táry: Döntés a Küldetés Alapítvány kérelméről

2020. április hónapban érkezett a Küldetés Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Teleky L. u. 39.
adószám: 19057464-1-04., képviseli: Mike Jenő elnök) kérelme, melyben kéri a Békés Város
Önkormányzata tulajdonában lévő 5630 Békés, Fúró u. 5. szám alatt található, 2345 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában megkötött kedvezményes bérleti szerződés
meghosszabbítását, 2022. április 30. napjáig tartó határozott időre.

Az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1 O. (1) bekezdése szerint a
Képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon
hasznosításának jogát átengedheti. A Vagyonrendelet 1 O. (4) bekezdése szerint az (1 ) és (2)
bekezdésben meghatározott döntés kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 201 1 . évi CXCVI.
törvényben (ci továbbiakban: Nvtv.) meghatározott feltételekkel, minősített többséggel
elfogadott döntéssel lehetséges. A Vagyonrendelet 1 O. (6) bekezdése szerint a 25 millió
forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló kérelem beérkezése
esetén a Képviselő-testület minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól felmentést adhat. A
Vagyonrendelet 23 . (2) bekezdése alapján civil szervezetek kedvezményes
helyiséghasználatának megállapítására van lehetőség.

Békés Város Polgármesterének
43/2020. (V. 14.) határozata

Békés Város Po!gármestere a katasztrófavéde!emről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. (4) bekezdésében kapott fe!hata!mazás alapján, amely szerint a
Képviselő-testületi jogköröket jelenleg a polgármester gyakoro!j a, az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.
29.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése és 23. (2) bekezdése alapján 2020.
május 1. napjától 2022. április 30. napjáig tartó határozott időre a Küldetés
Alapítvány részére (székhely: 5630 Békés, Teleky L. u. 39. adószám: 19057464-1-
04., képviseli: Mike Jenő elnök) kedvezményesen bérbe adja az Onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2345 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben az 5630 Békés, Fúró u. 5. szám alatt található ingatlant.



A kedvezményes bérleti díjat - a rezsiköltség megfizetése mellett - 5.000,- Ft +

AFA/hó összegben határozza meg.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

K.m.f.

Kálmán Tibor
polgármester

Tarno Laszlone
jegyző


