
Sorszám: Tárgy.

Békés, Szamos u. 21. szám

37/1 8 .
alatti ingatlan értékesítése

Döntéshozatal módja: Véleményezó’ bizottság.

Polgármester,
a Kat. 46. (4) szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nánási Zsolt osztályvezető,
Gazdasági Osztály

Tisztelt Polgármester Úr!
2020. október 2. napján érkezett Szabó Ferenc 5630 Békés, Szamos u. 21 . szám alatti lakos kérelme
Békés Város Önkormányzatának kizárólagos tulaj donát képező, a Békés, 1 1 72 helyrajzi számú, 412
m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/201 2. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) 7. (1) alapján a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-
testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A Rendelet 12. (2) bekezdése alapján a forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület
minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról,
és a szerződés lényeges elemeiről.

A kérelmező által megvásárolni kívánt Békés, 1 1 72 helyrajzi számú ingatlan a Vagyonrendelet 3.
számú mellékletének 65. sorában található, az üzleti vagyon részét képezi.

Az ingatlan értékbecsiését a FAZEKAS TERRA Kit végezte el, amely értékbecsiés alapján a
megállapított forgalmi érték 500.000- Ft.

Mivel az értékbecslő által megállapított forgalmi érték nem éri el a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. (3) b) pontjában meghatározott 25
millió forintos összeghatárt, ezért a fent megnevezett vagyonelem a Vagyonrendelet 1 3 . -ban
foglaltak szerint értékesíthető.

A Vagyonrendelet 1 3 . 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.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 201 1 . évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése alapján,
veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva - döntését a határozati javaslatban
foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.



Határozati javaslat:

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket
jelenleg a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13. d)
pontja alapján a Békés, 1172 helyrajzi számú, 412 m2 területnagyságú ingatlan értékesítése
kapcsán a pályáztatástól eltekint.

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket
jelenleg a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy értékesíti Békés Város Onkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező Békés, 1172 helyrajzi számú, 412 m2 területnagyságú ingatlant
Szabó Ferenc 5630 Békés, Szamos u. 21 szám alatti lakos részére bruttó 500.000,- Ft vételár
megfizetése ellenében.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. november 19.

án44 Zsolt
osztályvezető

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenj egyző:
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KÉRELEM.;

Alulírott Szabó Ferenc, - Békés, Szamos u. ‘1. szám alatti lakos - az7aI a kéréssel
fordulok a Polgármester úrhoz! Alpolgánster úrhoz., hog a házam előtti telket
— hrsz I 172. (412 m2) — szeremérn megvásárolni amit mér körülbelül 40 éve
művelünk.

%%. ‚ ‚ .
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\JJ(.);t É Lcj (
Szabó Ferenc

Tulajdonos

Kedvező elbírálásukat előre is köszönöm!

Békés, 2020. 10. 02.



SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
A

BÉKÉS 1172 Helyrajzszámú,
5630 Békés Szamos utcai

INGATLANRÓL

Készítette: FAZEKAS TERRA KFT

INGATLAN ÉS HITELIRODA

cgj.szám: 04-09007859

adószám: 14184178-2-04

e-mail: 1o2jreemaJu

telefon: 06 703912711
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LÉRTÉKBECSLÉSI TANÚSÍTVÁNY

A Békés 1172 helyrajzszámú
5630 Békés Szamos utca

ingatlanról

Az Inatian kerekített for2alml értékét

: 000 Ft
‚

azaz

Ötszázezer forintban

határoztam mej

Az értékbecsiés elkészítése során felhasznált okmányok, adatok, információk:

— Tulajdoni lap
— Térképmásolat
— Helyszíni bejárás tapasztalatai
— Tulajdonos megbízottjának szóbeli közlései
— Piaci viszonyok elemzése

Az ingatlan forgalmi értékét a látottak alapján a piaci összehasonlító adatokon alapuló
forgalmi értékelés módszerével állapítottam meg.

A értékbecsiés érvényessége. változatlan műszaki tartalom és gazdasági környezet mellett:

b j •

‚

—J
-\j ‘

:)b I ‘

[‘jJ;2 : 41 ‚‘ ‘‘•Békés2O2O. 11.18.

A keltezéstől számított 365 nap!

r FAZEKAS TERRA KFT

Fazekas László
ingatianforgalmi értékbecslő
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Tartalomjegyzék

I. Értékbecsiési tanúsítvány
II. Megbízás, előzmények
III. Ertékbecsiés módszere
IV. Az ingatlan nyilvántartás adatai
V. Az ingatlan általános leírása
VI. Forgalmi érték meghatározása

Mellékletek: Tulajdoni lap
Térképmásolat

Fotók
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II. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK:

Ertékbecslő cég adatai
Név: Fazekas Terra Kft.
Cím: 5630 Békés Kossuth u.7.
Központi e-mail cím: 7n2freernaiLhu

Központi telefonszám: +36703912711

1—

Megrendelő neve: BÉKÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megrendelő címe: Békés Petőfi Sándor u.2

Ertékbecslés célja

értékesítés_előkészítése
Értékelendő Ingatlan címe 5OBékéSzaps u

Helyrajzi szám(ok): j7
Értékelendő tulajdoni hányad: 1/1
Ingatlan típusa (tulajdoni lap szerint): í’vett,beépítetIen terüiet
Ingatlan típusa (természetben):

1.2. Az értékbecsiés célja: Az ingatlan forgalmi értékének a meghatározása,
értékesítés céljából.

1.3. A helyszíni bejárás ideje, módja: 2020.11.17
Műszaki szeinrevételezés, felmérés, helyszíni adatfelvétellel
kiegészítve.
A helyszíni bejáráson a megbízott vanjelen

1.4. Közzététel:

1.5. Példányszám:

1.6. Érvényesség:

Az értékbecslés a Megbízott önálló szellemi terméke.
Az értékbecslés, valamint a benne szereplő adatok, információk csak a
megbízó és a megbízott külön írásos megegyezése és engedélye alapján
publikálható, vagy adható ki harmadik fél részére.

Az értékbecsiés 2 példányban készül.
A megbízó az elkészült értékbecsiésből 1 példányra tart igényt

A keltezéstől számított 365 nap.
(Változatlan műszaki tartalom és gazdasági környezet mellett.)

1.7. Oldalak száma: 18

4



III. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE:

Módszerek: Nettó pótlási költség alapú értékelés
Az ingatlan újraépítési költségének a meghatározása a föld értékének a
hozzáadásával.
Piaci összehasonlító adatokon alapulóforgalmi értékelés
Megtörtént adás-vételek összehasonlításán alapszik a módszer, mely
során az ezeket, a tényezőket számba véve kerül meghatározásra a piaci
forgalmi érték.
Hozainszámításon alapuló értékelés
Az értékbecslőnek az ingatlan befektetésből befolyó bevételt, illetve a
piaci értéket kell meghecsülnie, azzal a feltétellel, hogy az ingatlan
tehermentes és bérbe adható.

Az ingatlan forgalmi értéke piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
módszerének felhasználásával kerül meghatározásra.

Iv. Az inat1an nyilvántartás adatai.

Békés 17? hrsz - -

belterület
]

5630 Békés Szamos utca

Lrész

az ingatlan adatai terület m2

kivett,vízmű 412

ILrész

tulajdoni hányad 1/1,

bejegyző határozat: 30423/1991.02.14

jogcím: tulajdonbaadás

jogállás: tulajdonos

NÉV: BÉKÉSVÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

CÍM: 563OBékés

PetőfiS.u.2

lll.rész

bejegyzést nem tartalmaz

‚ Az ingatlan Mfántartás adatai JL
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V. AZ INGKI’LAN ÁJJI’ALÁNOS LEÍRÁSA:

V. I . Az ingatlan megyeszékhelytől való távolsága, településen belüli fekvése,
megközelíthetősége, környezetre vonatkozó megállapítások.

V.2. Közmű ellátottság
V.3 A telek adottságai.
V.4 Felépítmények leírása

v.1. Az ingatlan megyeszékhelytől való távolsága, településen belüli
fekvése, megközelíthetősége, környezetre vonatkozó megállapítások:

Békéscsabára, Békés megye székhelyére Budapestről a 44-es főútvonalon
keresztül érkezünk.
Békés város Békés megye keleti részén a megyeszékhelytől keletre a 470-es
útvonal mellett helyezkedik cl. Területe: 12 723 Ha, lakóinak száma: 1 8465 fő.

Az értékelt ingatlanra Békéscsaba felől érkezve a Cseresznye utca végén található
forgalom irányító fényjelző készüléknél egyenesen tovább haladunk a Malom
utcán Teleky utca irányába balra fordulunk és kb 200 méter megtétele utánjobbra
kanyarodunk a Vashalom utcára . Ezután egyenes megyünk kb 800 méter és
jobbra fordulunk a Szamos utcára. Az utca végén bal oldalt találjuk az értékelt
ingatlant, amely beépítetlen terület Békés 1 1 72 hrsz.
Az ingatlant köves úton lehet megközelíteni. Szomszédságában családi házak
valamint a keleti oldalon a Kettős Körös partja található Központtól mért
távolsága kb 1 ‚5 km. A busz pályaudvar távolsága is kb 1 ‚6 km. A bevásárló
központok ‚iskolák, egészségügyi intézmények távolsága 1,5 km. A városrész az
MALOMVEG nevet viseli. A város keleti részén fekszik.
Az ingatlan művelési ága „kivett, beépítetlen terület”. A telek szabályos

háromszög alakú sík terület. A telek egybe van kerítve a Békés Szamos utca 21
számú (Békés 1 1 73 hrsz) ingatlannal. A telek használata is valószínűsíthetően
nevezett ingatlan tulajdonosa által történik. A helyszíni szemle sor
megállapítottam, hogy a terület az évszaknak megfelelően karban tartva volt.
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V.2. Közműellátottsága: Az ingatlan nem közművesített.

V.3 . A telek:
A telek kelet-nyugati fekvésű, szabályos háromszög alakú 412

négyzetméter területű sík terület. A telek a szomszédos 1 173 helyrajzszámú
Békés Szamos utca 2 1 számú ingatlannal együtt van kerítve. A kerítés anyaga
fa oszlopon drótfonat. A kerítés nyomvonalában akácfák és gyümölcsfák
nőttek ki. A Szamos utca felől vízelvezető árok található. Az ingatlant
pormentes úton lehet megközelíteni. A keleti oldalán a KETTOS KÖRÖS bal
partja található. A nyugati és északi oldalon családi házak. Az ingatlan nem
közművesített.

A telken felépítmény nem található.

.vI. Forgalmi érték meghatározása

Piaci összehasonlító adatokon alapulóforgalmi értékelés
Megtörtént adás-vételek összehasonlításán alapszik a módszer, mely
során az ezeket, a tényezőket számba véve kerül meghatározásra a piaci
forgalmi érték.

VI. For2almi értéket befolyásoló tényezők

vI.1 Az ingatlan piac elemzése adott térségben:
VI.2. Osszehasonlító adatok
\I.3. Korrekciók
VI.4 A felépítmény értékének meghatározása
VI.4. Erték meghatározás fajlagos ár alapján

vlsi. Ingatlan piac elemzése adott térséEben:

A lakó ingatlanok forgalma a 2016-os év és azt követő évek gazdasági
intézkedéseknek köszönthetően javult. A CSOK valamint a „BABAVARO”
támogatási lehetőségek meg mozgatták az ingatlan piacot. Elsősorban a használt
lakások és családi házak tekintetében. Természetesen az ország területein más-
más arányban. Ahol munka lehetőségek vannak (Dunántúl, Budapest, Kecskemét,
Hatvan) jelentősebb mértékben, ahol nincs annyi munkalehetőség ott kisebb
mértékben nőtt a forgalom. Az árak alakulása is hasonlóan terület és
munkalehetőség függő. Békés megyében jellemzően a kevésebb a
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munkalehetőség még a megyeszékhely Békéscsabán is. A fata1ok mennek a
munka után. Az elvándortás meghaladja az évi 1 %-ot. Az ingatlanok ára
településen belüli elhelyezkedéstől rnggően akár 80- 1 00 %-al is emelkedtek. A
lakások ár emelkedése viszont a 2019 év végén megállt. Tapasztalatom szerint
nagyon sok külf1dön élő fiatal lakás ingatlanba fektette megtakarított pénzét.
Az építési telkek iránti kereslet nagyon gyenge. Elsősorban a város jobb részein
található lebontásra ítélt ingatlanokat veszik meg és oda építenek.
A „ Borosgyáni” kertekben kijelölt és félig közművesített építési övezetben
telkek forgalma inkább a zárt kertek árait tükrözi.
Békés város még 25-30 évvel ezelőtt egy komoly gazdasági környezettel
rendelkezett.
A munka lehetőségek miatt a környező településekből (Tarhos, Murony, Vésztő,
Bélmegyer, Kamut) érkeztek a dolgozni akarok. Sajnos a rendszerváltozás után a
térség a város munka lehetőségei sorra megszűntek.
Jelentős foglalkoztató jelenleg(75 fő) a DREN kft ‚de a többi munkaadó AGRO-

DELO,MARATON KFT,HJDASHATI zrt,is 30-50 főt foglalkoztat.
Nagy foglaikoztatónak számítanak az ú.n. REHABOS cégek, de a létszámok
nagyon változó.

A mezőgazdasági ingatlanok forgalmára kettősség a jellemző.
A termőföld iránti kereslet töretlen, de az árak viszont megálltak illetve már nem
lineárisan emelkednek. A piac a jobb INdekért akár 3,5 — 4 MFt is ad ‚de a
gyengébb adottságú földek 1 ‚2 -2 MFt —ért cserélnek gazdát.
A f?3ldbérleti díjak nem követik a fZld árakat. A fZld árai határrészenként változva
a minőségtől függően 50 000 Ft/Ak(Rizstelep) 80000 Ft/AK (Békés _Bcsaba
között)45-65000 Ft/ak DéIo-Rosszeredő-Magsár-Maró.
A mezőgazdasági épületek iránt változó a keresleti igény. befolyásolja a kiírt
különböző pályázati lehetőségek. (Tanya program, fiatal gazda). A gépszínek,
raktárak árai a nem a tényleges árakat fedik inkább csőd, felszámolás vagy
végrehajtás útján kerülnek az ingatlan piacra, amely eltorzítja az árakat.
Az albérleti lehetőségek nem nagyok. Alig van albérlet, de a piacra újként
bekerülők már 20-25 %-al drágábban viszik piacra az ingatlanjaikat. Jellemzően
35-50 000 Ft/hó ajellemző ár.
Zártkertek iránt megnőtt a kereslet a Malomasszonykertben található téliesített
házakkal rendelkező ingatlanokat gyorsan elviszik főleg amelyek ki vannak vonva
a fZldtőrvény hatálya alól. A Nagykertben Sebők kertben nehéz az értékesítés.
A Jégvermi és Széchénykertben el lehet adni a kerteket, de nem jó áron( 80
Ft/m2),míg a Malomasszonykertit 1 50/m2 —es áron.
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VI.2. Összehasonlító adatok

Az ingatlan értékékének megállapítását piaci összehasonlító módszer alapján
végeztem.
Az adatok két éven belüliek. Az adatbázisból a telek értékének csak a hasonló
művelési ágú a felépítmény értékének megállapításánál az építési normákat
vettem figyelembe.
Az adatok a FAZEKAS TERRA Kft adatbázisából származnak.

MEGNEVEZ HRSZ FT/M2 M( ÁG

BÉKÉS 2020.11.hó 2037/2,. 1026 1000 építési telek

BÉKÉS 2020.1O.hó 2148 1592 2512 építésitelek

BÉKÉS 2019.11.hó 10519 1068 421 építésitelek

BÉKÉS 2019.11.hó 10520 1068 421 építési telek

Mogyoró ‚ ‚ ‚

Békéscsaba 2020.09.hó utca 3439 2762
epitesi telek

ÖSSZESEN: 7116

VL3. KORREKCIÓK.

Az értékelés elvégzése során pozitív tényezőként vettem figyelembe
- területi elhelyezkedést
- ingatlan piaci helyzetet
- a gazdasági környezetet

negatív tényezőként vettem figyelembe
. az összehasonlító adatokban szereplő ingatlanok mindegyikében
legalább elektromos áram található.
- közmű hiánya
- terület alakja (csúcsos)
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KORREKCIÓSTÉNYEZŐK.

MEGNEVEZÉS %

KŐZMŰHIÁNYA
14%

TERÜLETNAGYSÁGA 0%

TERÜLETIELHELYEZKEDÉS 0%

TERÜLET ALAKJA -3%

INGATLAN HASZNOSÍTÁSA 0%

GAZDASÁGI KÖRNYEZET 1%

INGATLAN PIAC HELYZETE 1%

ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG 1%

ÖSSZESEN.
J

VI. 4. Forgalmi érték meghatározása

A telek forgalmi értéket piaci összehasonlító adatok alapján állapítottam
meg. A fajlagos árak számtani közepét vettem majd ezzel a kapott számmal
az értékelt ingatlan négyzetméterét megszoroztam.

1000 Ft/m2 + 2512 Ft/m2 + 421 Ft/m2 + 421 Ft/m2 + 2762 Ft/m2 =7116
Ft/m2

7116 FtIm2 /5 =1423,2 Ft/m2’1400 Ft/m2

Az értékelt ingatlan hasznos m2: 412 m2

412 m2 x l400Ft/m2 576800 Ft 58O 000 Ft

Korrekció: -14 %

580 000 Ft /lOOx 86 498 800 Ft 500 000 Ft
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A Békés 1172 helyrajzszámú Békés Szamos utca ingatlan kerekített
forgalmi értékét
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ZÁRADÉK:

1 .1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy az értékbecsiés során diagnosztikai
vizsgálat elvégzésére nem került sor.

21 Semmi olyan nem jutott tudomásomra, amely arra a következtetésre vezetett
volna, hogy a jelentésben szereplő tények és adatok nem helyesek.

3 .1 Nem vállalok felelőséget mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott
információkért.

4.1 Ez ajelentés csak a meghatározott célt szolgálja semmi másra nem
használható.

5.1 Szakértői véleményem kialakításához olyan szóbeli ás írásbeli információkat
kaptam, amelye helyességét ellenőrzés nélkül elfogadtam.

J1 I

Békés, 2020. 11.18.

Fazekas László
ingatlanforgalmi értékbecslő
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MELLÉKLETEK
1 ./Fotók
2./Térkép másolatok
3./Tulajdoni lap
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FOTÓK

1.számú kép(telek déli oldalról) 2.számú kép (1173 hrsz ingatlan)

3.számú kép(nyugati oldal kép) 4.számú kép (Szamos utca)

r)

5.számú kép(Kettős-Körös partja) 6.számúkép (keleti oldal)
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7.számú kép (Kettős-Körös partja) 8.számúkép( Vág utca) 1

9.számú kép (nyugati szomszéd) 1O.számúkép (a keleti oldal.)
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Magyarország térképe

Zeitai Lász’ó, $OO
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Békés megye térképe
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E-hiteles térképmásolat - Teijés másolat
2020.11.09 14:20:00

A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik azingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A

trképrrso1at méretek levételére nem használható!

Békés Megyei Koiniányhivata1
Békés 5631 Kossuth utca 4. Pf: 40.

Helyrajzi szám: BÉKÉS belterület 1 172

Móretarány: 1 : 1000

.-
Megrendelés szám 1071/453/2020

: ..

Térrajzszám 07783790002020



Jkí. sz. : 11. 2 7] 62O I 7.
w1$ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

„ Ugyintézó’.’ Csukcs Zsolt
iiriii JEGYZOJE
1uiiujjiIu1I f Mell,:

Békéscsaba, Szent István tér 7.
‚ 1-liv. sz.

Tárgy: Üzletszerű ingatlanvagyon-értékető és
közvetítői névjegyzékébe történő felvétel

IGAZOLÁS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRŐL

A lakások ás helyiségek bérletére. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXV11I. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 64/C. és 64/D. alapján Fazekas
László János, 5630 Békés. Zsflip utca 15. szám alatti lakost az ingat1anvagyon..értéke1ő és
közvetítői névjegyzékbe ‚JVM-020/2017/F” szám alatt 2017. július 31. napi dátummal
bejegyzem.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény 26. (2) bekezdése. az Ltv. 64/D. (1) bekezdése és a
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő
és —közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltét1eiről és a
nyih’antartasha etei re7letes s7ab2llyalrol olo 2’201 2 (VI 28 ) NGM renaeleL aidpjan
nyilvántartásba veszem az alábbi adatokkal:

— A szolgáltatást nyújtó neve: Fazekas László János (születési neve: Fazekas László
János)

— Születés helye, ideje: Békés, 1956. 09. 17.
— Anyja neve: Bora Julianna
— Állampolgársága: Magyar
— Lakcíme: 5630 Békés, Zsilip utca 15.
— Ertesítési címe: 5630 Békés, Zsilip utca 15.
— Szakképesítése: Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
— Szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 3439 02
— Szakképesítést tanúsító bizonyítvány

Kiállító intézmény: FÜTI OMEGA Kit
t Kiadás helye, időpontja: Szeged, 2006. 07. 22,
B Sorozatjele: PTM
B Sorszáma: 131988
B Törzsiap száma: 03/06/2006

— Engedélyezett szolgáltatási tevékenysége: Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
— Hatósággal való kapcsolattartás módja: e-mail: fazekaslaszlo@freemail.hu
— Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv: Magyar
— A szolgáltató munkáltatójának neve, székhelye: FAZEKAS TERRÁ Kit, 5630 Békés,

Kossuth u. 7. fsz. 7,
— Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017. július 3 I.
— Nyilvántartási száma: IVM-020/20 I 7/F



BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s, Petőfi u. 2. sz. 5630 Te!.: 66-411-011

ONKJ1-12/2020. ikt.sz.

HA TÁR OZA T

Békés Város Polgármesterének 2020. december 1. napján hozott határozata

Táry: a Békés, 1 172 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Békés Város Polgármesterének
230/2020. (XII. 1.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi

jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdá!kodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 13. d) pontja alapján a Békés, 1172 helyrajzi számú, 412 m2 területiiagyságú
ingatlan értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi

jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy értékesíti Békés Város

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Békés, 1172 helyrajzi számú, 412 m2

területnagyságú ingatlant Szabó Ferenc 5630 Békés, Szamos u. 21 szám alatti lakos

részére bruttó 500.000,- Ft vételár megfizetése ellenében.

Határidő:

Felelős:

intézkedésre azonnal
Kálmán Tibor polgármester

K.m.f.

Kálmán Tibor
polgármester

fl\\\JC
Tárnok Lászlóné

jegyző


