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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. május 7.
napján vagyonkezelői szerződést kötöttek a Tapolcai Kórház fekvő-, és járó beteg egészségügyi 
közfeladat ellátása érdekében. Hivatkozott szerződés keretében Tapolca Város Önkormányzata 
vagyonkezelői jogot biztosított a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. javára a tapolcai 
2768/3 helyrajzi szám alatti kórház megjelölésű belterületi ingatlanra. Tapolca Város Önkormányzata 
„A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése a KDOP-5.2.2/B-09-2009-001 
azonosító számú projekt keretében” megvalósuló Tapolca, Nagyköz u. 1. sz., 905 helyrajzi szám alatt
meglévő Ringató Bölcsőde felújítása során az ingatlan hasznosítását felülvizsgálta. Ennek keretében 
felmerült annak lehetősége, hogy a kórház területén lévő korábban vérellátóként funkcionáló önálló 
épületet a tulajdonos a továbbiakban oktatási, nevelési célra vegye igénybe és hasznosítsa.

Az épület a kórház területének keleti részén, a többi épülettől elkülönülten, a Köztársaság térről 
közvetlenül is megközelíthető, azaz a további más célú hasznosításakor az épületet használók nem 
veszik igénybe a kórház visszamaradó területét és ingatlanait. A Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertan Intézmény középsúlyos
autista tanulókat foglalkoztató telephely kialakítása, illetve elhelyezése céljából így szükségessé vált a
2768/3 helyrajzi számú és a 2929 helyrajzi számú ingatlanok újraosztása.
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Tapolca 2768/3 helyrajzi számú, kivett, kórház
művelési ágú ingatlan, melynek területét  a Tapolcai Körzeti Földhivatal 391/2011. számú 
határozatában területszámítási hiba jogcímén 2 ha 3626 m²-ről 2 ha 4035 m²-re változtatta a térképi 
határvonal kiigazítása nélkül és a Tapolca 2929 helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület művelési 
ágú, 807 m² területű ingatlan.   
Az újraosztás során a Tapolca 2768/3 és 2929 helyrajzi számú ingatlanokból kerülnek kialakításra a
2929/1 és 2926/2 helyrajzi számú ingatlanok az alábbiak szerint:
A 2768/3 helyrajzi szám alatti, továbbá a 2929 helyrajzi szám alatti ingatlanok térmértéke módosul,
mégpedig oly módon, hogy a 2768/3 helyrajzi szám alatti ingatlan az újrafelosztás eredményeként új
helyrajzi számot kap, mely a 2929/1., és a területe 2 ha 4035 m²-ről 2 ha 3841 m²-re csökken /kórház/. 
A 2929 helyrajzi szám alatti ingatlan is megszüntetésre kerül és helyette a továbbiakban a 2929/2 hrsz.
kerül kialakításra 1001 m² térmértékben /intézményi terület/.
A telekalakítást a Tapolcai Körzeti Földhivatal a 800/116/7/2011. számú határozatával engedélyezte,
mely 2011. szeptember 28. napján jogerőre emelkedett. /1. melléklet: G-4411/2011. számú változási 
vázrajz/



A Tapolca 2768/3 és 2929 helyrajzi számú ingatlanok nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás
ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzésének 
alapjául szolgáló vagyonkezelői szerződés módosítása után lehetséges.   

Tekintettel arra, hogy a volt vérellátó épületét a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
egészségügyi közfeladatainak ellátására nem használja, ezért lehetőség van arra, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata oktatási, nevelési célra a Tapolca, Köztársaság tér 6. sz., 2929/2 helyrajzi számú, 1001
m² területű ingatlant igénybe vegye és hasznosítsa Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
56/N/2011. (III. 31.) Kt. határozata értelmében a Ringató Bölcsőde épületében korábban elhelyezett 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertan Intézmény középsúlyos autista tanulókat foglalkoztató telephely céljából.

Fentiek alapján módosított vagyonkezelői szerződés csak az ingatlan vagyonra terjed ki. A kialakított 
2929/1 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe történő visszavétele során szükséges 
a vagyonkezelői szerződés módosítása mindazon pontot és rendelkezést érintően, mely a 2929/1 hrsz. 
vagyonkezelői szerződésből történő visszavonásáról szól.  

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház 
Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2010. május 7-én 
kötött vagyonkezelői szerződést a melléklet szerint módosítja úgy, hogy a 
vagyonkezelésbe átadott Tapolca 2768/3 helyrajzi számú ingatlan újraosztás
során új helyrajzi számot kap, mely a 2929/1., területe 2 ha 3841 m², művelési 
ága változatlan: kivett, kórház.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonkezelői joga a 
továbbiakban a tapolcai 2929/1 hrsz. alatti ingatlanra kerüljön átvezetésre.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton Általános 
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertan Intézmény elhelyezése céljából Tapolca Város Önkormányzata és
a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. között 2010. május 7-én
kötött vagyonkezelői szerződés 1. sz. mellékletében a 001527 leltári szám alatt 
nyilvántartott kórház vérellátó épületét és az ahhoz tartozó 1001 m² térmértékű 
területtel a vagyonkezelői szerződésből visszavonja, azt önkormányzat 
kezelésébe visszaveszi, tekintettel arra, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. Tapolca Város Önkormányzata elhatározásával egyetért, azt
tudomásul veszi, mivel a volt vérellátó épületére a továbbiakban sincs szükség
az egészségügyi közfeladat maradéktalan ellátása érdekében.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét a vagyonkezelői szerződés módosításának elkészítésére.  

Határidő: 2011. november 10.  
Felelős: Polgármester  

Tapolca, 2011. október 17.

Császár László s.k.
polgármester










