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Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 
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Megtárgyalja:          Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandó:   

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) részéről megkeresés 
érkezett Önkormányzatunkhoz, mely szerint a HM HIM elkezdte felülvizsgálni a külső 
helyszíneken kiállított technikai eszközeinek jogi helyzetét. Ennek keretében lehetőség nyílik a 
kihelyezett haditechnikai eszközök – elsősorban hatástalanított harcjárművek – térítésmentes 
tulajdonjog átadására az érintett önkormányzatok számára. 
 
Tapolca város esetében ez a lehetőség hat darab haditechnikai eszköz tulajdonjogának 
átvételét jelenti. Az eszközök jelenleg a Tapolcai Haditechnikai Parkban vannak elhelyezve. A 
műtárgyak a HM HIM és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum által 2018. május 2-án megkötött 
„Műtárgy haszonkölcsön szerződés” értelmében 2023. december 31-ig kölcsönzés alatt állnak, 
a jelenlegi helyükön történő kiállítás céljából. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 20-ai ülésén meghozott 
149/2013. (IX. 20.) számú Képviselő-testületi határozatával egyszer már kinyilvánította 
ugyanezen eszközök tulajdonjoga térítésmentes átvételi szándékáét. Az ügy akkor 
Önkormányzatunkon kívül álló okokból nem került lezárásra, az eszközök térítésmentes 
tulajdonjog átadása nem valósult meg. 
 
Tekintettel Tapolca város katonai múltjára, az egykor itt szolgáltak emlékének és tiszteletének 
megőrzésére úgy gondoljuk szükséges, hogy ezek a haditechnikai eszközök az önkormányzat 
tulajdonába kerüljenek, biztosítva ezzel városunkban maradásukat. Az előterjesztés 
támogatásával a Képviselő-testület megerősíti az öt évvel ezelőtt már kifejezett szándékot a 
tulajdonjog térítésmentes átadására. 
 



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

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete – megerősítve 149/2013 (IX. 20) számú 
határozatában foglaltakat – kezdeményezi a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumnál az alábbi haditechnikai eszközök 
tulajdonjogának térítésmentesen az 
önkormányzatnak történő átadását: 

 Műtárgy megnevezése leltári szám 
1.  T-34 közepes harckocsi 2007.141.1. 
2.  T-55 közepes harckocsi      2007.136.1. 
3.  D-944 PSZH      2007.142.1. 

4.  
1943M 57 mm-es 
páncéltörő ágyú   2007.138.1. 

5.  
1942M 76 mm-es 
páncéltörő ágyú    2007.139.1. 

6.  
85 mm-es D-44 
hadosztályágyú    2007.140.1. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tulajdonjog átvételére vonatkozó megállapodást 
aláírja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 

 
Tapolca, 2018. szeptember 12. 
 
       
              Dobó Zoltán  
                polgármester 
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