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Tisztelt Képviselő–testület! 

Az Országos Mentőszolgálat tapolcai Mentőállomása új beruházással a tapolcai Deák Jenő 
Kórház területén került kiépítésre. A használatbavétel után a működés áthelyezésével 
megüresedett a Tapolca, Ipar utcai 1967/2 hrsz-ú 3.757 m2 térmértékű kivett mentőállomás 
megnevezésű ingatlan, amely a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Mentőszolgálat 
kezelésében áll. A területhez közvetlenül kapcsolódik az Önkormányzat tulajdonát képező 
1963/2 hrsz-ú 509 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 28-i ülésén kezdeményezte a 
hivatkozott ingatlan önkormányzati tulajdonba adását. Indokként városüzemeltetési feladatok
ellátását, raktár, műhely, telephely létesítését, helyi vállalkozásfejlesztési pályázati célok 
megvalósításának elősegítését jelölte meg.  

Kérelmünket és a 151/2016. (X. 28.) képviselő-testületi határozatot az ülést követően 
továbbítottuk Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. A vagyonkezelő szervezettől 2016. 
december harmadik hetében kaptunk választ. Ügyintézési segítségként küldtek részünkre egy
általuk elfogadásra javasolt határozat mintát, amely eredetben a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján a jogosultak részére megtekinthető, az 
előterjesztéshez elektronikusan csatolásra került. 

A mintahatározatot alapul véve korábbi döntésünk megerősítését javaslom, konkrét 
felhasználási cél megfogalmazásával, a tulajdonba adás következtében felmerülő költségek 
viselésének vállalásáról és személyem felhatalmazásáról az ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodás aláírására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. 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 és az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében lévő Tapolca, 
Ipar utca 1967/2 helyrajzi számon felvett, kivett mentőállomás megnevezésű, 
3.757 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.

Az ingatlant Tapolca Város Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonába átvenni a helyi közutak, járdák, közparkok, 3 db
köztemető fenntartása munkafolyamatának kiszolgálása céljából raktár, 
műhely, szociális épület, telephely, gépjárművek és egyéb gépek parkolásának 
biztosítására és a 12. pontban meghatározott helyi közfoglalkoztatási program
megvalósítása elősegítésére, anyagok, szerszámok, kisgépek tárolására. 

Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.

Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura
2000 védettség alatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, 1967/2 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során

 az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen,

 a tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2017. február 6.

Dobó Zoltán
polgármester






















