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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Tapolca, Keszthelyi úton, a volt Kinizsi 
laktanya területén lévő 4507/60 helyrajzi szám alatti 3.5684 ha/m² térmértékű „kivett telephely és 1 db 
épület” megjelölésű belterületi ingatlan. (1. sz. melléklet). Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.  
 
Tóth Szabolcs 8300 Tapolca, Egry J. u. 5/B. szám alatti lakos és üzlettársa, Sárközi János 
(továbbiakban: Vevők) 2019. január 28. napján iktatott kérelmében vételi szándékot jelentett be, a fenti 
ingatlanból 2000 m2 területre. (2. sz. melléklet) 
Mivel a kérelemhez csatolt térképvázlaton (3. sz. melléklet – satírozott terület) nem volt beazonosítható 
egyértelműen a megvásárolni kívánt földterület mérete/elhelyezkedése, ezért az Önkormányzat arra 
kérte a Vevőket, hogy egyértelműen méressék fel a megvásárolni kívánt területet és a Földhivatalnál 
folytassák le a telekalakítási eljárást. 
Vevők az eljárásnak saját költségükön eleget tettek. (4. sz. melléklet)  
 
A földrészlet megosztása során két új helyrajzi szám keletkezett (5. sz. melléklet):  
 Tapolca 4507/61 hrsz 0,2039 ha/m2 
 Tapolca 4507/62 hrsz 3,3645 ha/m2   
 
A változás az ingatlan-nyilvántartásban még nem került átvezetésre. 
 
Vevők kérésére ezt követően a 4507/61 hrsz-ra vonatkozóan az értékbecslést elkészítettük (6. sz. 
melléklet). A terület javasolt vételára az értékbecslés alapján 2 900 000 Ft. 
 
Vevők részére a 4507/61 hrsz-ra vonatkozóan 3 millió forint vételárat ajánlottuk, melyet Vevők 
elfogadtak, vételi ajánlatukat továbbra is fenntartják. 
 
A volt Kinizsi laktanya területén elindulnak/hatnak a közműhálózat fejlesztései. Az elektromos hálózat 
kiépítése ez év végéig várható. A telephellyel, ingatlannal rendelkezők szándéknyilatkozatukkal 
egyetértettek a közműhálózat terveinek aktualizálásával és az engedélyek beszerzésével. Ez által az 
ingatlanok értéke növekszik a jövőben. Javasoljuk továbbá rendezni az eladható ingatlanok tekintetében 
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az optimális telekalakításokat, kiküszöbölve az ad-hoc tervszerűtlen értékesítéseket, amelyek később 
problémát és anyagi veszteséget okozna az Önkormányzatnak.  
 
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) rendelet 18.§ 
(1) bekezdése szerint a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott 
hatáskörben a polgármester gyakorolhatja. 
A rendelet 18. § (2) bekezdés g) pontja alapján a könyv szerinti nettó 25 millió Ft értékhatárt meg nem 
haladó vagyonelem esetén a polgármester gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ebben az esetben 
versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon (22. § 3. bekezdés) 
A 18. § (3) bekezdés szerint a polgármester havonta, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 
testületi ülésen beszámol az önkormányzati vagyonhasznosítására kötött szerződésekről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  

                                               HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
I. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tapolca, 
4507/60 helyrajzi számú ingatlan megosztásával létrejövő Tapolca, 
4507/61. helyrajzi számú ingatlannak Tóth Szabolcs és Sárközi János 
részére történő értékesítésével. 
 
Az ingatlan vételárát bruttó 3.000.000 Ft összegben határozza meg.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye 
közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő: a telekmegosztás véglegessé válását és az ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetését követően 
Felelős: polgármester 

 
II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tapolca, 
4507/60 helyrajzi számú ingatlan megosztásával, de a megosztással 
létrehozni kívánt 4507/61 és 4507/62 hrsz-ú ingatlanokat később 
fogja értékesíteni, tekintettel arra, hogy a volt déli laktanya 
közművesítése folyamatban van. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Tapolca, 4507/60. helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott ingatlan megosztásával létrejövő Tapolca, 4507/61 hrsz-
ú és 4507/62. hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 
követően az új ingatlanokat az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendelet vonatkozó mellékleteiben tüntesse fel. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a déli laktanya közművesítésének 
befejezését követően – az érdeklődők részéről fenntartott vételi 
szándék esetén – készíttesse el Tapolca, 4507/61. hrsz-ú ingatlan 
szakértői értékbecslését, és készítsen előterjesztést az ingatlan 
közművesítés utáni értékesítéséről. 
 
Határidő: a telekmegosztással létrejövő ingatlanok ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése, illetve a déli laktanya területén található 
ingatlanok közművesítésének befejezése 
Felelős: jegyző, illetve polgármester 

 
Tapolca, 2019. június 12. 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
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