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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. szeptember 16-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

 rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Megye Képviselő-testülete a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló szabályozását a 20/2008. (XII. 12.) KT. sz. 

rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) alkotta meg. 

 

I. Békés Megye Képviselő-testülete a 102/2011. (V. 31.) KT. sz. határozatának II/1. pontja 

alapján a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény nevét Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézményre, II/3. pontja alapján a Harruckern János Közoktatási Intézmény nevét Békés 

Megyei Harruckern János Közoktatási Intézményre, II/4. pontja alapján a Hunyadi János 

Közoktatási Intézmény nevét Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézményre 

módosította. 

Ezen változások érintik a Rendeletben a kezelő szervezetek megnevezését is, így a Rendelet 1. 

sz. melléklete VI. sorszáma és a Rendelet 2. sz. melléklete VI. sorszáma alatt a „Farkas Gyula 

Közoktatási Intézmény, Békés” intézményi megnevezés helyett „Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény, Orosháza” intézményi megnevezés, a Rendelet 1. sz. melléklete VIII. 

sorszáma és a Rendelet 2. sz. melléklete V. sorszáma alatt a „Harruckern János Közoktatási 

Intézmény, Gyula” intézményi megnevezés helyett „Békés Megyei Harruckern János 

Közoktatási Intézmény, Gyula” intézményi megnevezés, a Rendelet 1. sz. melléklete XI. 

sorszáma alatt a „Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza” intézményi 

megnevezés helyett „Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény, 

Mezőkovácsháza” intézményi megnevezés szerepelne. 

 

II. Békés Megye Képviselő-testülete a 102/2011. (V. 31.) KT. sz. határozatának I/1. pontjában 

döntött arról, hogy az Orosháza, Kossuth tér 1. sz. (hrsz.: 1183) – a továbbiakban (A) ingatlan –, 

az Orosháza, Kossuth tér 4. sz. (hrsz.: 1185) – a továbbiakban (B) ingatlan –, az Orosháza, 

Rákóczi út 29. sz. (hrsz.: 460) – a továbbiakban (C) ingatlan –, az Orosháza, Hűvös u. 1. sz. 

(hrsz.: 7780) – a továbbiakban (D) ingatlan –  és az Orosháza, Hűvös köz 1. sz. (hrsz.: 7781) – a 

továbbiakban (E) ingatlan – alatti ingatlanok 2011. július 1. napjától a Békés Megyei 

Harruckern János Közoktatási Intézmény kezeléséből a Békés Megyei Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény kezelésébe kerüljenek át, az új kezelő intézmény székhelye - jelen 

határozat II/2. pontjában foglaltak szerint - a Békés, Hőzső u. 39. sz. (hrsz.: 6589/1) – a 

továbbiakban (F) ingatlan –  ingatlan helyett az (A) ingatlan lett. 

Ezzel a változással a Rendeletben a (B), a (C), a (D) és az (E)  ingatlanok esetében a kezelő 

szervezet változna a vagyoni körbe történő besorolása, a közérdekű adatok (D oszlop) és a 

hasznosítás módja (E oszlop) változatlan hagyásával, míg az (A) ingatlan esetében a kezelő 
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szervezet mellett a hasznosítás módja (E oszlop) is változna. Az (A), a (B), a (C), a (D) és az 

(E) ingatlanok a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény kezeléséből a Békés 

Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény kezelésébe kerülnének, az (A) ingatlan 

esetében a hasznosítás módja „kötelező feladatellátás és támogató feladatok ellátása” 

megnevezésről „székhely, kötelező feladatellátás és támogató feladatok ellátása” 

megnevezésre változna. Az (A) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./19. sorszáma alól a 

Rendelet 1. sz. melléklete VI./9. sorszáma alá, a (B) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete 

VIII./20. sorszáma alól a Rendelet 1. sz. melléklete VI./10. sorszáma alá, a (C) ingatlan a 

Rendelet 1. sz. melléklete VIII./18. sorszáma alól a Rendelet 1. sz. melléklete VI./11. sorszáma 

alá, a (D) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./21. sorszáma alól a Rendelet 1. sz. 

melléklete VI./12. sorszáma alá, az (E) ingatlan pedig a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./22. 

sorszáma alól a Rendelet 1. sz. melléklete VI./13. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

A változás következtében a Rendeletben az (F) ingatlan vagyoni körbe történő besorolása, a 

kezelő szervezet és a közérdekű adatok (D oszlop) változatlan maradna a hasznosítás módja 

(E oszlop) változásával. Az (F) ingatlan hasznosítás módja „székhely, kötelező feladatellátás és 

támogató feladatok ellátása” megnevezésről „kötelező feladatellátás és támogató feladatok 

ellátása” megnevezésre változna. Az (F) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VI./1. sorszáma 

alatt kerülne módosításra. 

 

III. Békés Megye Képviselő-testülete a 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatában döntött arról, 

hogy az intézményei által ellátott kötelező és önként vállalt feladatellátás, továbbá a támogató 

szolgáltatások végrehajtásához használt ingatlanok a Képviselő-testület által meghatározott 

feladatellátáshoz és feladatgazdához kerüljenek. 

A Képviselő-testületi döntés alapján a Vagyongazdálkodási Stratégiában foglalt irányelvek 

biztosítása érdekében a Rendeletben szereplő ingatlanokkal kapcsolatos adatgyűjtéseket és 

adategyeztetéseket szükséges végrehajtani, majd ezt követően az ingatlanvagyon-kataszterben, 

valamint a Rendelet mellékleteiben a kötelező feladatellátást szolgáló, az önként vállalt 

feladatellátást, továbbá a támogató szolgáltatások végrehajtását biztosító ingatlanok 

feladatgazdához rendelt elkülönült nyilvántartását, kimutatását kell elvégezni. 

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal elvégezte a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, 

Rehabilitációs és Módszertani Központ (G jelű ingatlanok), Békés Megye Képviselő-testülete 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet (H jelű ingatlanok), a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (I 

jelű ingatlanok), a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (J jelű ingatlanok), valamint a Békés 

Megyei Tudásház és Könyvtár (M jelű ingatlan) kezelésében lévő támogató szolgáltatások 

végrehajtását biztosító ingatlanokkal kapcsolatos adatgyűjtéseket és adategyeztetéseket. A 

Rendelet mellékleteinek szükséges mértékű részletezettsége megkívánja – hogy az előbbiek 

szerint felmért – önálló épületek, építmények külön-külön kerüljenek feltüntetésre. 

A Rendeletben a vagyoni körbe történő besorolás és a kezelő szervezet változatlan maradna a 

hasznosítás módja (E oszlop) változásával. A hasznosítás módja a változással érintett 

ingatlanok esetében „kötelező és támogató feladatok ellátása”, és „támogató feladatok 

ellátása” megnevezésekre módosulna a melléklet E oszlopában. A kötelező és támogató 

feladatok ellátására használt ingatlanok, ingatlanrészek beépített alapterülete zárójelben a 

melléklet B oszlopában, az ingatlan megnevezéseként pedig a támogató feladatellátás 

funkciójának megfelelő megnevezés a melléklet D oszlopában kerülne feltüntetésre. 

 

IV. Jelen előterjesztés III. pontjában kifejtetteken túlmenően az üdülők és a lakás célú 

ingatlanok esetében célszerű a racionalizálás és az ezen támogató feladatokat szolgáló 

ingatlanok feladatgazdához ( Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet) 

történő áthelyezése. Ezért javasoljuk a K jelű ingatlanok feladatgazdához történő áthelyezését, 

illetve az átszervezés következtében az L jelű ingatlanok esetében szükségessé váló technikai 

jellegű módosítások végrehajtását. 
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V. Az ingó vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályainak ésszerűsítése és többletbevételekkel 

történő gazdálkodás pontosítása érdekében a Rendelet 8.§ (3) bekezdésének jelenleg hatályos 

szövege az alábbi mondattal egészülne ki: 

„Az e bekezdésben rögzített értékhatárok meghatározásánál a költségvetési éven belüli azonos 

vagy hasonló rendeltetésű, technológiailag, műszakilag vagy más logikailag szorosan 

összefüggő ingóságok beszerzése, értékesítése esetén az ingóságok értékét egybe kell 

számítani.”  

 

A Rendelet megalkotásával olyan döntés született, hogy a vagyoni körben bekövetkezett 

változások esetenként, az egyes ingatlanmozgások alkalmával kerüljenek átvezetésre a Rendelet 

érintett mellékletein. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelettervezet 1. sz. melléklete, amely elfogadása esetén 

egyúttal a Rendelet 1. számú melléklete helyébe lép, valamint a rendelettervezet 2. sz. 

melléklete, amely elfogadása esetén egyúttal a Rendelet 2. sz. melléklete helyébe lép. 

 

Jelen rendeletmódosítás a fentieknek megfelelően a következő ingatlanokat érinti: 

 

1. Egyéb címen történt változások 

1.1. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon változásai 

1.1.1. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körben történő átvezetések:  

A. Orosháza, Kossuth tér 1. (hrsz.: 1183) 

középiskola  1/1 tulajdoni hányad 

- nevelési tanácsadó (125 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- mosoda, raktárak, szociális blokk (847 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- konyha és étterem (437 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- szolgálati lakás (40 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- gépkocsi tároló (4 állásos, 71 m
2
) támogató feladatok ellátása 

B. Orosháza, Kossuth tér 4. (hrsz.: 1185) 

középiskola  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (19 m
2
) támogató feladatok ellátása 

C. Orosháza, Rákóczi út 29. (hrsz.: 460) 

műhely (tanműhely)  1/1 tulajdoni hányad 

D. Orosháza, Hűvös u. 1. (hrsz.: 7780) 

kollégium  1/1 tulajdoni hányad 

- lakóépület és raktár (91 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- gazdaasszony képző, nyaraló (423 m
2
) támogató feladatok ellátása 

E. Orosháza, Hűvös köz 1. (hrsz.: 7781) 

beépítetlen terület  1/1 tulajdoni hányad 

1.1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körben történő módosítások: 

F. Békés, Hőzső u. 39. (hrsz.: 6589/1) 

középiskola  1/1 tulajdoni hányad 

- konyha, ebédlő, mosoda (230 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- gépkocsi tároló (3 db, 52 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- teremcsarnok (gépszín, 1404 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- vendéglakás (54 m
2
) támogató feladatok ellátása     

- ikerszín (280 m
2
)  támogató feladatok ellátása  
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- raktár (55 m
2
)  támogató feladatok ellátása  

- raktár (gépkocsi tároló, öltöző, iroda, 110 m
2
) támogató feladatok ellátása     

- veszélyes anyagtároló (akkumulátor töltő, 89 m
2
)     támogató feladatok 

ellátása  

- raktár (26 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- zöldségtároló (24 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- faház (38 m
2
) támogató feladatok ellátása    

- gépkocsi mosó (65 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- tároló (97 m
2
) támogató feladatok ellátása 

                                              

 G1.   Békéscsaba, Degré u. 59. (hrsz.: 1512/2) 

  gyermekotthon  1/1 tulajdoni hányad 

- konyha étkezővel (461 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- raktárak és buszgarázs (176 m
2
)  támogató feladatok ellátása  

- öltöző és gépkocsi tárolók (232 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- gépkocsi tároló (5 állásos, 93 m
2
) támogató feladatok ellátása     

- gépkocsi tároló (1 állásos, 18 m
2
) támogató feladatok ellátása  

A (G1) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./1. sorszáma alatt található. 

 

G2. Elek, Kun B. u. 5. (hrsz.: 51) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (42 m
2
) támogató feladatok ellátása   

A (G2) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./3. sorszáma alatt található. 

 

 G3. Dévaványa, Mátyás u. 1. (hrsz.: 703) 

  nevelőintézet  1/1 tulajdoni hányad 

- étkező, konyha, gépkocsi tároló (325 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- mosoda (38 m
2
) támogató feladatok ellátása   

- TMK műhely, raktár, tároló (123 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- műhely, raktár (130 m
2
) támogató feladatok ellátása   

- raktár (39 m
2
)    támogató feladatok ellátása   

A (G3) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./5. sorszáma alatt található. 

 

 G4. Gyula, Arany J. u. 13. (hrsz.: 1691) 

  lakásotthon, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (89 m
2
) támogató feladatok ellátása   

A (G4) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./7. sorszáma alatt található. 

 

 G5. Gyula, Eminescu u. 46. (hrsz.: 2077/1) 

  lakásotthon, lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (21 m
2
)  támogató feladatok ellátása    

A (G5) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./8. sorszáma alatt található. 

  

 G6. Gyula, Temesvári u. 39. (hrsz.: 3498/2) 

lakásotthon, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (14 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

- raktár (34 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

A (G6) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./9. sorszáma alatt található. 
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 G7.   Gyula, Orsovai u. 11/2. (hrsz.: 3618/2) 

lakásotthon, lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

-  raktár (66 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

A (G7) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./10. sorszáma alatt található. 

 

 G8.   Békés, Gorkij u. 9. (hrsz.: 4047/2) 

lakásotthon, lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

-  raktár (20 m
2
) támogató feladatok ellátása       

A (G8) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./13. sorszáma alatt található. 

 

 G9.  Békés, Akácfa u. 11. (hrsz.: 6954) 

lakásotthon, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

-  tároló, raktár (51 m
2
) támogató feladatok ellátása 

A (G9) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete I./16. sorszáma alatt található. 

  

 I1.    Békéscsaba, Széchenyi u. 7. fsz. 1. (hrsz.: 15/A/1) 

  múzeum  3495/10000 tulajdoni hányad 

Az (I1) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete V./1. sorszáma alatt található, a hasznosítás módja 

(E oszlop) „kötelező feladatellátás megnevezésről „székhely, kötelező feladatellátás 

megnevezésre módosulna”. 

  

 I2.    Békéscsaba, Fábry u. 58. (hrsz.: 9858/1) 

  közös használat a BM Jókai Színházzal és a BM Tudásház és Könyvtárral, üzem 

  1/1 tulajdoni hányad 

Az (I2) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete V./4. sorszáma alatt található. 

 

 M1.  Békéscsaba, Fábry u. 58. (hrsz.: 9858/1) 

  közös használat a BM Jókai Színházzal és a BM Múzeumok Ig.-val, üzem 

  1/1 tulajdoni hányad 

Az (M1) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete IV./1. sorszáma alá kerülne besorolásra. 

1.1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből forgalomképes egyéb vagyoni 

körbe történő átvezetések: 

 K1.   Szarvas, Béke köz 6. (hrsz.: 4330/2) 

  tüzeléstechnika, irodaház  1/1 tulajdoni hányad 

A (K1) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete II./14. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./79. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

  

 K2.   Békéscsaba, Corvin u. 30. (hrsz.: 1987/2) 

  kelléktár, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (K2) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete III./2. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./80. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K3.   Békéscsaba, Lencsési u. 24. (hrsz.: 1772/1/A/63) 

  fiók könyvtár, szövetkezeti lakás  1/1 tulajdoni hányad 

A (K3) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete IV./1. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./81. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 
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 K4.   Békéscsaba, Gyulai út 1. (hrsz.: 32) 

  irodaház  1/1 tulajdoni hányad 

A (K4) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete V./1. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./82. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K5.   Gyula, Szőnyi köz 12/12. (hrsz.: 8502/1/A/6) 

  társasházi lakás 1/8 tulajdoni hányad 

A (K5) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./15. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./83. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K6.   Elek, Szent I. u. 30/A. (hrsz.: 301/2) 

  bölcsőde és gazdasági épület és udvar 1/1 tulajdoni hányad 

- üres épület (230 m
2
) támogató feladatok ellátása 

A (K6) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./3. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./93. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K7.   Sarkad, külterület (hrsz.: 0815) 

  erdő, gyep, mocsár  1/1 tulajdoni hányad 

A (K7) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete X./9. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./94. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

1.1.4. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körben történő technikai jellegű 

javítások: 

 L1.   Békéscsaba, Andrássy út 1-3. (hrsz.: 3904) 

 Jókai Színház, műemlék, műemléki környezet 1/1 tulajdoni hányad 

Az (L1) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete III./1. sorszáma alatt található. 

 

 L2.   Békéscsaba, Fábry u. 58. (hrsz.: 9858/1) 

 közös használat a BM Múzeumok Ig.-val és a BM Tudásház és Könyvtárral, 

üzem 1/1 tulajdoni hányad 

Az (L2) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete III./2. sorszáma alatt található. 

 

L3.   Orosháza, Kossuth tér 1. (hrsz.: 1183) 

középiskola  1/1 tulajdoni hányad 

- mosoda, raktárak, szociális blokk (847 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- konyha és étterem (437 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- szolgálati lakás (40 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- gépkocsi tároló (4 állásos, 71 m
2
) támogató feladatok ellátása 

Az (L3) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VI./9. sorszáma alatt található. 

 

 L4.   Békés, Farkas Gy. u. 2. (hrsz.: 6532/4) 

  szociális otthon  1/1 tulajdoni hányad 

- Konyha és étkező (679 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Mosoda, raktárak, műhely, gépkocsi tároló (489 m
2
)  

 támogató feladatok ellátása  

- Bútorraktár (174 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- Gépkocsi tároló (45 m
2
)  támogató feladatok ellátása  

- Raktár (22 m
2
)  támogató feladatok ellátása  
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Az (L4) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./1. sorszáma alatt található. 

  

 L5.   Okány, Kastélykert 4. (hrsz.: 328) 

  szociális otthon  1/1 tulajdoni hányad 

- konyha és ebédlő (381 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- TMK műhely és raktárai, gépkocsi tároló (143 m
2
) támogató feladatok 

ellátása 

Az (L5) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./2. sorszáma alatt található. 

 

 L6.   Füzesgyarmat, Kossuth u. 86. (hrsz.: 510) 

  szociális otthon, gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- Mosoda, raktárak, TMK műhely (150 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- Konyha, étkező (280 m
2
)  támogató feladatok ellátása    

Az (L6) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./3. sorszáma alatt található. 

 

 L7.   Okány, Kossuth u. 62. (hrsz.: 1218) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- Raktár (38 m
2
) támogató feladatok ellátása   

- Gépkocsi tároló (13 m
2
) támogató feladatok ellátása   

Az (L7) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./4. sorszáma alatt található. 

 

 L8.   Vésztő, Várkonyi u. 67. (hrsz.: 1525) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- Gépkocsi tároló (22 m
2
)  támogató feladatok ellátása    

Az (L8) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./5. sorszáma alatt található. 

 

 L9.   Dévaványa, Széchenyi u. 37. (hrsz.: 3025) 

lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

-  Filagória (12 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

Az (L9) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VII./11. sorszáma alatt található. 

 

 L10. Mezőhegyes, Kozma F. u. 23. (hrsz.: 728) 

  középiskola, műemlék  1/1 tulajdoni hányad 

- konyha, étterem (226 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- raktár (278 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- műhely, raktár, gépkocsi tároló (798 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- porta és büfé (288 m
2
) támogató feladatok ellátása 

Az (L10) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./7. sorszáma alatt található. 

 

 L11. Mezőhegyes, 73. sz. Major (hrsz.: 0365/18) 

  gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

Az (L11) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete VIII./15. sorszáma alatt található. 

 

 L12. Gyula, Semmelweis u. 1. (hrsz.: 4290) 

  kórház, természeti, építészeti védelem, műemléki jelentőségű terület  

  1/1 tulajdoni hányad 

- Főporta melletti büfé (74 m2) támogató feladatok ellátása 

- Oxigénpalack tároló (31 m
2
) támogató feladatok ellátása 
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- Tüdőszűrő és gondozó épületben gépkocsi mosó és  

2 db gépkocsi tároló (169 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Étterem (588 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Élelmezési üzem (1505 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

- Kazánházban található TMK műhely (226 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Kézi raktár (137 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Központi raktár (606 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Minőségbiztosítás, Üzembiztonság, raktár (354 m
2
) támogató feladatok 

ellátása 

Az (L12) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete X./1. sorszáma alatt található. 

 

    L13.  Gyula, Kárpát u. 11. (hrsz.: 4793) 

  kórház  1/1 tulajdoni hányad 

- Irattár és hőközpont (390 m
2
) támogató feladatok ellátása 

Az (L13) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete X./6. sorszáma alatt található. 

 

                L14. Gyula, külterület (hrsz.: 0922/2) 

 szanatórium, erdő, gyümölcsös  1/1 tulajdoni hányad 

- Műszaki osztály műhelyekkel és irattárral (545 m
2
) támogató feladatok 

ellátása 

- Lakóépület (12 db lakás, 327 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Lakóépület (2 db lakás, 176 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

- Lakóépület (1 db lakás, 80 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

- Irattár (223 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Tüzelő raktár (376 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Veszélyes hulladék és palacktároló (49 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Egyéb melléképület (66 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- 6 db gépkocsi tároló (101 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Gépkocsi tárolók pihenővel (2 állásos + 1 állásos (176 m
2
) támogató 

feladatok ellátása 

- Zöldségtárolók és gépkocsi tárolók (2db, 187 m
2
) támogató feladatok 

ellátása 

- Gépkocsi tárolók (7 db, 170 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Pince (134 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Benzinraktár (15 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Kisgép tároló (187 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Virágház (128 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Szerszámtároló (50 m
2
) támogató feladatok ellátása 

Az (L14) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete X./9. sorszáma alatt található. 

 

 L15. Szarvas, Rákóczi u. 23-25. (hrsz.: 4885) 

  szociális otthon  1/1 tulajdoni hányad 

- Mosoda (137 m
2
)  támogató feladatok ellátása   

- Konyha (774 m
2
)  támogató feladatok ellátása  

- Lomtár (7 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- Raktárak és gépkocsi tároló (279 m
2
) támogató feladatok ellátása  

- 1. sz. Raktár (39 m
2
)  támogató feladatok ellátása      

- 2. sz. Raktár (95 m
2
)  támogató feladatok ellátása                                                  

- 3. sz. Raktár (19 m
2
)  támogató feladatok ellátása                                                  

- 4. sz. Raktár (9 m
2
)  támogató feladatok ellátása                                                  

- 5. sz. Raktár (38 m
2
)  támogató feladatok ellátása  
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- Nyitott szín (73 m
2
) támogató feladatok ellátása  

Az (L15) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete XII./2. sorszáma alatt található. 

 

 L16. Nagyszénás, Táncsics u. 3. (hrsz.: 2063) 

  szociális otthon  1/1 tulajdoni hányad 

  -  Lakás (vendégház) (79 m
2
) támogató feladatok ellátása  

  -  Konyha és ebédlő (423 m
2
) támogató feladatok ellátása   

  -  Mosoda (109 m
2
)  támogató feladatok ellátása    

  - Szerelőműhely, drótfonó, raktárak (173 m
2
) támogató feladatok ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  - Gépkocsi tároló (35 m
2
) támogató feladatok ellátása   

  - Gépkocsi tároló (19 m
2
) támogató feladatok ellátása  

  - Gépkocsi tároló (15 m
2
) támogató feladatok ellátása  

  - Gépkocsi tároló (26 m
2
) támogató feladatok ellátása   

  - Nyitott szín (14 m
2
) támogató feladatok ellátása    

  - Lomtároló szín (16 m
2
) támogató feladatok ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Az (L16) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete XII./4. sorszáma alatt található. 

 

 L17. Magyarbánhegyes, Tanya 37. (hrsz.: 026/6) 

  szociális otthon, épület, udvar, gyümölcsös, szántó  1/1 tulajdoni hányad 

  - Konyha, étkező (468 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

  -     Raktár (128 m
2
) támogató feladatok ellátása 

  -  Raktár (60 m
2
) támogató feladatok ellátása 

  - Gépkocsi tároló (150 m
2
) támogató feladatok ellátása 

Az (L17) ingatlan a Rendelet 1. sz. melléklete XII./6. sorszáma alatt található. 

 

.     

1.1. Forgalomképes egyéb vagyon változásai 

1.1.1. Forgalomképes egyéb vagyoni körben történő módosítások: 

   

 H1.  Békéscsaba, Árpád sor 18. (hrsz.: 230) 

  lakóház, udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H1) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./1. sorszáma alatt található. 

 

 H2. Gyula, Kossuth u. 12. (hrsz.: 266) 

  volt zöldkereszt műemléki jelentőségű terület  1/1 tulajdoni hányad 

A (H2) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./2. sorszáma alatt található. 

  

 H3. Elek, Szent I. u. 30. (hrsz.: 301/3) 

  intézményi terület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H3) ingatlana Rendelet 2. sz. melléklete I./3. sorszáma alatt található. 

 

 H4. Békéscsaba, Árpád sor 52. (hrsz.: 302) 

üzem  1/1 tulajdoni hányad 

A (H4) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./4. sorszáma alatt található. 

 

 H5.   Békéscsaba, Árpád sor 54. (hrsz.: 303) 

üzem, szociális helyiség, műhely, raktár  1/1 tulajdoni hányad 

A (H5) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./5. sorszáma alatt található. 
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 H6.   Szarvas, Üdülő u. (hrsz.: 466) 

önkormányzati üdülő  1/1 tulajdoni hányad 

A (H6) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./6. sorszáma alatt található. 

 

 H7. Pusztaföldvár, Hunyadi u. 40. (hrsz.: 644) 

beépítetlen terület  1/1 tulajdoni hányad  

A (H7) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./7. sorszáma alatt található. 

 

 H8. Magyarbánhegyes, Kossuth u. 71/2. (hrsz.: 976) 

volt lakásotthon, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H8) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./8. sorszáma alatt található. 

 

H9. Magyarbánhegyes, Kossuth u. 63. (hrsz.: 981) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H9) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./9. sorszáma alatt található. 

 

H10. Mezőberény, Fő u. 2. B. fsz. 4. (hrsz.: 992/1/A/48) 

  üzlethelyiség  106/10000 tulajdoni hányad 

A (H10) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./10. sorszáma alatt található. 

 

 H11. Szeghalom, Baross u. 2. (hrsz.: 1092/2) 

  irodaház 1/1 tulajdoni hányad 

A (H11) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./11. sorszáma alatt található. 

 

 H12. Újkígyós, Hosszú u. 121/2. (hrsz.: 1586/1) 

  beépítetlen terület 1/2 tulajdoni hányad 

A (H12) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./12. sorszáma alatt található. 

 

 H13. Békéscsaba, Szőlő u. 60/1. (hrsz.: 1593) 

  lakóház, udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H13) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./13. sorszáma alatt található. 

 

 H14. Balatonföldvár, Petőfi u. 10. (hrsz.: 1729) 

  önkormányzati üdülő  1/2 tulajdoni hányad 

A (H14) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./14. sorszáma alatt található. 

 

 H15. Békéscsaba, Pásztor u. 19. III/10. (hrsz.: 1772/37/A/10) 

  szövetkezeti lakás 1/1 tulajdoni hányad 

A (H15) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./15. sorszáma alatt található. 

 

 H16. Békéscsaba, Penza ltp. (hrsz.: 2056/2/A/3) 

  garázs 5/75 tulajdoni hányad 

A (H16) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./16. sorszáma alatt található. 

 

 H17. Békéscsaba, Penza ltp. (hrsz.: 2056/2/A/11) 

  garázs 5/75 tulajdoni hányad 

A (H17) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./17. sorszáma alatt található. 

  

 H18. Békéscsaba, Andrássy u. 4/2. fszt. 1. (hrsz.: 2932/7/A/31) 
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  társasházi üzlethelyiség, Jókai kávézó 56/10000 tulajdoni hányad 

A (H18) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./18. sorszáma alatt található. 

  

 H19. Békéscsaba, Andrássy u. 10/3. fszt. 2. (hrsz.: 2974/3/A/2) 

  társasházi iroda 711/10000 tulajdoni hányad 

A (H19) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./19. sorszáma alatt található. 

  

 H20. Doboz, Tölgyes u. 19. (hrsz.: 3456) 

  beépítetlen üdülőtelek 1/1 tulajdoni hányad 

A (H20) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./20. sorszáma alatt található. 

  

 H21. Gyula, belterület (hrsz.: 3644/1) 

  erdő  1/1 tulajdoni hányad 

A (H21) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./21. sorszáma alatt található. 

 

 H22. Gyula, Városház u. 22-24. (hrsz.: 4467/3/A/74) 

  társasházi iroda, üzlethelyiség 192/10000 tulajdoni hányad 

A (H22) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./22. sorszáma alatt található. 

  

 H23. Gyula, Béke sgt. 41. (hrsz.: 4713) 

  lakóház és udvar, műemléki jelentőségű terület 1/1 tulajdoni hányad 

A (H23) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./23. sorszáma alatt található. 

  

 H24. Gyula, Ady u. 8. (hrsz.: 4740) 

  volt bölcsőde, helyi építészeti védelem 1/1 tulajdoni hányad 

A (H24) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./24. sorszáma alatt található. 

  

 H25. Orosháza, Mogyoró u. 1. (hrsz.: 7713/5) 

  üdülő és oktatási intézmény 1/1 tulajdoni hányad, 1/3-án Orosháza Város  

  Önkormányzatának haszonélvezeti joga 

A (H25) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./25. sorszáma alatt található. 

 

 H26. Gyula, Nagysándor J. u. 4. IV/19. (hrsz.: 9085/1/A/66) 

  szövetkezeti lakás  1/1 tulajdoni hányad 

A (H26) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./26. sorszáma alatt található. 

 

 H27. Gyula, Nagysándor J. u. 4. IV/12. (hrsz.: 9085/4/A/31) 

  szövetkezeti lakás  1/1 tulajdoni hányad 

A (H27) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./27. sorszáma alatt található. 

 

 H28. Békéscsaba, Wagner u. (hrsz.: 10364/74) 

  ipartelep  629/1000 tulajdoni hányad 

A (H28) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./28. sorszáma alatt található. 

 

 H29. Békéscsaba, Wagner u. (hrsz.: 015/5) 

  tanya és szántó  629/1000 tulajdoni hányad 

A (H29) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./29. sorszáma alatt található. 

 

 H30. Békéscsaba, Wagner u. (hrsz.: 015/7) 
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  saját használatú út, szántó, anyaggödör, gyep 629/1000 tulajdoni hányad 

A (H30) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./30. sorszáma alatt található. 

 

 H31. Békéscsaba, Wagner u. (hrsz.: 031) 

  saját használatú út  629/1000 tulajdoni hányad 

A (H31) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./31. sorszáma alatt található. 

 

 H32. Békéscsaba, Wagner u. (hrsz.: 032/2) 

  szántó  629/1000 tulajdoni hányad 

A (H32) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./32. sorszáma alatt található. 

 

 H33. Okány, külterület (hrsz.: 05/2) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H33) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./33. sorszáma alatt található. 

 

 H34. Árpádhalom, külterület (hrsz.: 05/22) 

  erdő  1/1 tulajdoni hányad 

A (H34) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./34. sorszáma alatt található. 

 

 H35. Árpádhalom, külterület (hrsz.: 05/24) 

  erdő  1/1 tulajdoni hányad 

A (H35) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./35. sorszáma alatt található. 

 

 H36. Murony, külterület (hrsz.: 016/4) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H36) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./36. sorszáma alatt található. 

 

 H37. Medgyesbodzás, Tanya 17. (hrsz.: 035/30) 

  szántó  16087/63003 tulajdoni hányad 

A (H37) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./37. sorszáma alatt található. 

 

 H38. Zsadány, külterület (hrsz.: 051/19) 

  szántó és gyep, NATURA 2000 védelem 1770/2701340 tulajdoni hányad 

A (H38) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./38. sorszáma alatt található. 

 

 H39. Gádoros, külterület (hrsz.: 054/8) 

  erdő, NATURA 2000 védelem  57/922 tulajdoni hányad 

A (H39) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./39. sorszáma alatt található. 

 

 H40. Nagyszénás, külterület (hrsz.: 084/34) 

  szántó és gyep  3720/226288 tulajdoni hányad 

A (H40) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./40. sorszáma alatt található. 

 

 H41. Bélmegyer (Kárász Megyer), külterület (hrsz.: 0160) 

  üdülőépület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H41) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./46. sorszáma alatt található. 

 

 H42. Doboz, Körös bal part 36. (hrsz.: 0185) 
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  üdülőépület és udvar, NATURA 2000 védelem, Vadász panzió    

 1/1 tulajdoni hányad 

A (H42) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./47. sorszáma alatt található. 

 

 H43. Nagyszénás, külterület (hrsz.: 0210) 

  gazdasági épület és udvar, szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H43) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./49. sorszáma alatt található. 

 

 H44. Bélmegyer (Kárász Megyer), külterület (hrsz.: 0237/10) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H44) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./50. sorszáma alatt található. 

 

 H45. Békéssámson, külterület (hrsz.: 0259/1) 

  szántó  994/30180 tulajdoni hányad 

A (H45) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./51. sorszáma alatt található. 

 

 H46. Zsadány, külterület (hrsz.: 0387/19) 

  szántó  60/480 tulajdoni hányad 

A (H46) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./52. sorszáma alatt található. 

 

 H47. Zsadány, külterület (hrsz.: 0387/22) 

  erdő  90/62640 tulajdoni hányad 

A (H47) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./53. sorszáma alatt található. 

 

 H48. Zsadány, külterület (hrsz.: 0387/23) 

  erdő  90/54960 tulajdoni hányad 

A (H48) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./54. sorszáma alatt található. 

 

 H49. Békés, külterület (hrsz.: 0560/57) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H49) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./55. sorszáma alatt található. 

 

 H50. Gyula, külterület (hrsz.: 0689/20) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H50) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./57. sorszáma alatt található. 

 

 H51. Sarkad, külterület (hrsz.: 0811/2) 

  gyümölcsös, vízállás, töltés  1/1 tulajdoni hányad 

A (H51) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./58. sorszáma alatt található. 

 

 H52. Sarkad, külterület (hrsz.: 0812/4) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar, szántó 1/1 tulajdoni hányad 

A (H52) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./59. sorszáma alatt található. 

 

 H53. Sarkad, külterület (hrsz.: 0812/5) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar, szántó 1/1 tulajdoni hányad 

A (H53) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./60. sorszáma alatt található. 

 

 H54. Sarkad, külterület (hrsz.: 0812/6) 
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  saját használatú út  1/1 tulajdoni hányad 

A (H54) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./61. sorszáma alatt található. 

 

 H55. Sarkad, külterület (hrsz.: 0812/7) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar, szántó 1/1 tulajdoni hányad 

A (H55) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./62. sorszáma alatt található. 

 

 H56. Gyula, Remete 7. (hrsz.: 00866/2) 

  szántó és árok  1/1 tulajdoni hányad 

A (H56) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./63. sorszáma alatt található. 

 

 H57. Gyula, Remete 7. (hrsz.: 0874/2) 

  anyaggödör és szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H57) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./65. sorszáma alatt található. 

 

 H58. Gyula, külterület (hrsz.: 0909/7) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H58) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./67. sorszáma alatt található. 

 

 H59. Gyula, külterület (hrsz.: 0922/1) 

  lakóház és udvar, helyi természeti védelem  1/1 tulajdoni hányad 

A (H59) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./68. sorszáma alatt található. 

 

 H60. Gyula, Remete 7. (hrsz.: 0978/5) 

  szántó  1/1 tulajdoni hányad 

A (H60) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./69. sorszáma alatt található. 

 

 H61. Békéscsaba, Luther u. 5. (hrsz.: 3866) 

  társasház  7864/10000 tulajdoni hányad 

A (H61) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./70. sorszáma alatt található. 

 

 H62. Békéscsaba, Luther u. 5. (hrsz.: 3866/A/1) 

  társasház, irodaház  4682/10000 tulajdoni hányad 

A (H62) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./70. sorszáma alatt található. 

 

 H63. Békéscsaba, Luther u. 5. (hrsz.: 3866/A/2) 

  társasház, irodaház  2889/10000 tulajdoni hányad 

A (H63) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./70. sorszáma alatt található. 

 

 H64. Békéscsaba, Luther u. 5/B. (hrsz.: 3866/B/2) 

  társasház, garázs  293/10000 tulajdoni hányad 

A (H64) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./70. sorszáma alatt található. 

 

 H65. Gyula, Ady E. u. 3. (hrsz.: 4717) 

  nevelőotthon, műemléki jelentőségű terület  1/1 tulajdoni hányad 

A (H65) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./71. sorszáma alatt található. 

 

 H66. Magyarbánhegyes, Damjanich u. 13/A. (hrsz.: 968) 

  általános iskola és kollégium  1/1 tulajdoni hányad 
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A (H66) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./72. sorszáma alatt található. 

 

 H67. Gyula, Széchenyi u. 71. (hrsz.: 9730/2) 

  levéltár, helyi építészeti védelem  1/1 tulajdoni hányad 

A (H67) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./73. sorszáma alatt található. 

 

 H68. Gyula, Eötvös u. 4. (hrsz.: 4710) 

  épület és udvar, műemléki jelentőségű terület  1/1 tulajdoni hányad 

A (H68) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./74. sorszáma alatt található. 

 

 H69. Gyula, külterület (hrsz.: 01114) 

  szántó  24107/94890 tulajdoni hányad 

A (H69) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./75. sorszáma alatt található. 

 

 H70. Gyula, külterület (hrsz.: 01288) 

  halastó  2075/197746 tulajdoni hányad 

A (H70) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./76. sorszáma alatt található. 

 

 H71. Békés, Vásárszél u. 6. (hrsz.: 3924) 

  középiskola  1/1 tulajdoni hányad 

- raktár (72 m
2
)  támogató feladatok ellátása 

A (H71) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./77. sorszáma alatt található. 

 

 H72. Magyarbánhegyes, Jókai u. 15/A. (hrsz.: 1068/2) 

  volt lakásotthon, lakóház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (H72) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete I./78. sorszáma alatt található. 

 

 J1.     repülőtéri épület (hrsz.: 0296/7/B) 

  étterem-szálló (775 m
2
) 1/1 tulajdoni hányad 

A (J1) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete VIII./2. sorszáma alatt található. 

 

 J2. repülőtéri épület (hrsz.: 0296/7/C) 

  gondnoki épület (109 m
2
) 1/1 tulajdoni hányad 

A (J2) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete VIII./2. sorszáma alatt található. 

1.1.2. Forgalomképes egyéb vagyoni körben történő átvezetések: 

 K8.  Békéscsaba, Kétegyházi u. 2. (hrsz.: 2608/2) 

  autó-motoros tanpálya  1/1 tulajdoni hányad 

A (K8) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./1. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./84. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K9. Gyula, Törökzugi sor 2. IV/13. (hrsz.: 5161/24/A/28) 

 szövetkezeti lakás  35/1000 tulajdoni hányad 

A (K9) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./2. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./85. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K10. Szabadkígyós, kastélykert (hrsz.: 386/5) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 



16 

 

- szolgálati lakás (2 db, 162 m
2
)  támogató feladatok ellátása   

- tüzelőtároló (31 m
2
)   támogató feladatok ellátása   

A (K10) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./5. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./86. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K11. Szabadkígyós, kastélykert (hrsz.: 386/6) 

  társasház 

A (K11) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./6. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./87. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K12. Szabadkígyós, kastélykert (hrsz.: 386/6/A/2) 

  társasházi lakás  1/1 tulajdoni hányad 

- tüzelőtároló (31 m
2
)   támogató feladatok ellátása   

A (K12) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./6. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./87. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K13. Szabadkígyós, kastélykert (hrsz.: 386/9) 

  lakóház és gazdasági épület és udvar 1/1 tulajdoni hányad 

- szolgálati lakás (2 db, 162 m
2
)  támogató feladatok ellátása   

- tüzelőtároló (31 m
2
)   támogató feladatok ellátása   

A (K13) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./9. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./88. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K14. Sály, Fenyvesalja u. 9. (hrsz.: 658) 

  önkormányzati üdülő  1/1 tulajdoni hányad 

- üdülőépület (170 m
2
)  támogató feladatok ellátása   

- tüzelőtároló (21 m
2
)  támogató feladatok ellátása   

A (K14) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./10. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./89. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K15. Gyula, Szentháromság u. (hrsz.: 3640/4) 

  gazdasági épület és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

- gépkocsi tároló és raktár (297 m
2
) támogató feladatok ellátása   

- raktár (40 m
2
)    támogató feladatok ellátása   

- irattár (raktár) és buszgarázs (384 m
2
) támogató feladatok ellátása 

- irattár (297 m
2
)    támogató feladatok ellátása   

- raktár (293 m
2
)    támogató feladatok ellátása   

- vasvázas szín (110 m
2
)   támogató feladatok ellátása 

- gépkocsi tároló és raktár (619 m
2
) támogató feladatok ellátása 

A (K15) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete V./11. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./90. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K16. Bükkszentkereszt, Bükk út 26. (hrsz.: 1125) 

  üdülő, hétvégi ház és udvar  1/1 tulajdoni hányad 

A (K16) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete VII./2. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./91. sorszáma alá kerülne átvezetésre. 

 

 K17. Békéscsaba, Andrássy u. 2. IV/47. (hrsz.: 2932/9/A/19) 

  társasházi lakás  116/10000 tulajdoni hányad 
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A (K17) ingatlan a Rendelet 2. sz. melléklete IX./1. sorszáma alól a Rendelet 2. sz. melléklete 

I./92. sorszáma alá kerülne átvezetésre. Ezzel együtt a Békés Megyei Jókai Színház – mint a IX. 

sorszámú kezelő szervezet – a forgalomképes egyéb vagyoni körben történő besorolása 

megszűnne. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 

rendeletmódosítást. 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 8. 

 

              dr. Csarnai Judit 

                  aljegyző 
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

…/… . (... . ... .) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 20/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének 

 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(TERVEZET) 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.   §   A Rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„Az e bekezdésben rögzített értékhatárok meghatározásánál a költségvetési éven belüli azonos 

vagy hasonló rendeltetésű, technológiailag, műszakilag vagy más logikailag szorosan 

összefüggő ingóságok beszerzése, értékesítése esetén az ingóságok értékét egybe kell 

számítani.”  

 

2. § A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 20/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének 1. számú 

melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

3. § A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 20/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének 2. számú 

melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

4.   §  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

          (2) E rendelet 2011. szeptember 19-én hatályát veszti. 

 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 16. 

 

 

 

Farkas Zoltán s.k. 

elnök  

Dr. Csarnai Judit s.k. 

  aljegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2011. évi…….... hó…… napján. 

 

 

        Dr. Csarnai Judit s.k. 

           aljegyző 


