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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. között 2011. május 13-án létrejött, SZT-35924 számú megállapodás
alapján az állami vagyonba tartozó Tapolca 0461 helyrajzi számú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adással önkormányzati tulajdonba vette.
Hivatkozott
megállapodásban szerződő felek kikötötték, hogy az önkormányzat a megállapodás aláírásától
számított 15 évig az ingatlant köteles elsődlegesen sportcélra használni és ezt az ingatlan
másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti. Ezen időszak alatt az önkormányzat az
ingatlant csak a sportigazgatási szerv egyetértésével terhelheti meg, azonban a – Korm.
határozat 3. e) pontja értelmében - ezen időszak alatt még a sportigazgatási szerv
egyetértésével sem idegenítheti el (az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást
is ideérve).
Szerződő felek megállapodtak abban, hogy az önkormányzat fenti kötelezettségvállalásáról,
az elidegenítési tilalom fennállásáig képviselő-testületi határozatában elfogadott beszámoló
alapján köteles az MNV Zrt-t tájékoztatni.
Fenti beszámolási kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a
Tapolca 0461 helyrajzi számú, kivett sportpálya megnevezésű ingatlan használati célja
megegyezik a megállapodás kötéskor meghatározott „egészséges életmód közösségi
feltételinek elősegítése” önkormányzati feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport
támogatása, sportpálya üzemeltetése használati céllal.
Tapolca Város Önkormányzata az ingatlant fenntartja, azt nem idegenítette el és nem terhelte
meg, azzal semmilyen tranzakciót végre nem hajtott. /1. melléklet: Tulajdoni lap másolat/
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 0461 helyrajzi számú ingatlant érintő Tapolca
Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2011. május
13-án létrejött megállapodás V.4.) pontjában megállapított
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.
A Tapolca 0461 helyrajzi számú, kivett sportpálya
megnevezésű ingatlan használati célja megegyezik a
megállapodás kötéskor meghatározott „egészséges
életmód közösségi feltételinek elősegítése” önkormányzati
feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport
támogatása, sportpálya üzemeltetése használati céllal.
Tapolca Város Önkormányzata az ingatlant fenntartja, azt
nem idegenítette el és nem terhelte meg, azzal semmilyen
tranzakciót végre nem hajtott.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. április 17.
Császár László
polgármester

