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Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 10/2004.(IV.20.)Kt. rendelet módosítása.

Előadó: Ács János polgármester
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatához kérelemmel fordult Jokesz István Tapolca –
Diszel, Kazinczy u. 1. szám alatti lakos. A tulajdonát képező 4008 Hrsz-ú
ingatlannal határos önkormányzati tulajdonú 4009/2 Hrsz-ú közterületből
szeretne a jelenleg érvényben lévő Rendezési Tervnek megfelelően megvásárolni
akkora területrészt, hogy az így megnövekedő saját területéből 2 db önálló
lakóingatlant alakíthasson ki, melyen gyermekei szeretnének lakóházat építeni.

A telekalakításhoz szükséges vázrajzot a Geonívó Kft. elkészítette – a rendezési
tervnek megfelelően – a jelenlegi közterületből 567 m2 –t kellene megvásárolnia
kérelmezőnek.
A területre forgalmi értékbecslést készíttettünk, miszerint 1000,-Ft/ m2 áron
értékesíthető. A vételárról kérelmezőt tájékoztattuk, aki azt elfogadta, vételi
szándékát továbbra fenntartja.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a közterületből történő
ingatlanvásárlást jóváhagyja, úgy ez a vagyonrendelet módosításával, a
közterület ezen kérelmezett rész forgalomképtelen vagyonból történő kivonásával
történhet.

Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismeretes, megkereste hivatalunkat a
SPAR Magyarország Kft., hogy a belvárosban, a Bajcsy Zsilinszky utcában lévő
piac csarnok épületét átalakítaná kereskedelmi egységgé és mellette kialakításra
kerülhetne egy vásárcsarnok. A csarnok 2503 Hrsz-ú 1203 m2 nagyságú önálló
ingatlan, míg a parkolónak, és a tervezett csarnoknak a területe a jelenlegi
Bajcsy Zs. utca 2501 Hrsz-ú 1 ha 9209 m2 nagyságú teljes területének egy
részén - a mellékelt vázrajz szerint - helyezkedne el. Ehhez a



területmegosztáshoz a jelenleg forgalomképtelen vagyoni körben lévő
közterületből szükséges lenne 3000 m2 nagyságú területet forgalom képes
vagyoni körbe sorolni. Ez szintén a vagyonrendelet módosításával történhet.

Az önkormányzat a Településrendezési Tervének megfelelően előkészíti a Halápi
út – Veszprémi utat összekötő elkerülő út kialakításának tulajdonviszonyait.
Amennyiben pályázat kiírására kerülne sor, úgy az már önálló, saját tulajdont
képező ingatlanként előnyt jelenthetne az elbírálásnál.
Egy konkrét ingatlancsere kapcsán merült fel a kérdés, Szép Józsefné aki a
0292/15 Hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, csak a „ barackos „ területéből szeretne
csere területet. Az ingatlancsere, költségkímélő megoldás. Így a leendő elkerülő
út 1/3-a önkormányzati tulajdonba kerülne.
Az önkormányzati tulajdonú 3633 Hrsz-ú 3191 m2 nagyságú közterület és 3631
Hrsz-ú 1933 m2 nagyságú közterületek forgalomképes vagyoni körből történő
kivonásával forgalomképes vagyoni körbe vonásával látszik megoldódni a
csereingatlan, illetve csereingatlanok lehetősége.
Mivel a tárgyalások a kialakítandó út területével érintett más ingatlan
tulajdonosokkal még folyamatban vannak, ezért indokolt lenne a területek
kivonása a forgalomképtelen vagyoni körből. Az esetlegesen elvett zöldterületet a
még szabályozatlan területeken vissza lehet majd pótolni.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás
szabályairól” szóló 10/2004.(IV.20.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet tervezetet elfogadja és
/ 2007.( III.……) Kt. rendeletei közé iktatja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata értékesíti a 4009/2 Hrsz-
ú közterület megnevezésű ingatlanból leválasztott 567
m2 térmértékű területet Jokesz István Tapolca- Diszel
Kazinczy u. 1 szám alatti lakos részére 1000,-Ft/m2 – es
áron.

Határidő: 2007.április 30.
Felelős : polgármester

Tapolca, 2007. március 12.

Ács János s.k.
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2007.( III.…..) Kt. rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004.(IV.20.) rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 79 § (1) bekezdésében, foglaltak szerint a

10/2004.(IV. 20.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1.) A rendelet 1. § ( 3.) bekezdése által meghatározott függelékében az
önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körben található
4009/2 Hrsz-ú 1603 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlan, mely
megosztásra kerül, az így kialakított terület 1036 m2 forgalomképtelen és 567 m2

forgalomképes területre változik.

(2.) A rendelet 1. § ( 3.) bekezdése által meghatározott függelékében az
önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körben található
2501 Hrsz-ú 1 ha 9209 m2 nagyságú közterületből a megosztás után kialakult 1
ha 6209 m2 nagyságú területet forgalomképtelen, míg a megosztás után kialakult
3000 m2 nagyságú terület forgalomképes beépítetlen területre változik.

(3.) A rendelet 1. § ( 3.) bekezdése által meghatározott függelékében az
önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körben található a
3631 Hrsz-ú 1933 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlan, valamint a
3633 Hrsz-ú 3191 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlan a forgalomképes
beépítetlen területre változik.

2.§.

A rendelet 2007. március 26. napján lép hatályba.

3.§

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I.
törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2007. március …

Ács János Dr. Imre László
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