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A CsobáncHáz Kft. (8790 Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.) az 1961/6 helyrajzi számú
ingatlanon lévő lakópark „A” épületéhez szükséges parkolók biztosítása érdekében
szeretné megvásárolni az előterjesztéshez csatolt változási vázrajzon (1. számú
melléklet) feltüntetett ingatlanok egy részét. A változás az 1961/9 helyrajzi számú
ingatlan és az 1961/10 helyrajzi számú ingatlan egy részét, valamint az 1961/10
helyrajzi számú ingatlan teljes területét érinti.
A Kft. a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 1961/9 helyrajzi számú,
művelési ága: kivett, lakóház, udvar 2945 m2 ingatlanból 965 m2-t, az 1961/10 helyrajzi
számú, művelési ága: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút területéből 419 m2-t,
valamint az 1954/26 helyrajzi számú, művelési ága: kivett helyi közút, 407 m2 területű
ingatlant szeretné megvásárolni.
Az 1954/26 helyrajzi számú, kivett helyi közút művelési ágú ingatlan az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete szerint forgalomképtelen vagyonelem. A művelési ág változtatása után
ezért ki kell vonni a forgalomképtelen vagyoni körből, hogy azt a CsobáncHáz Kft.
megvásárolhassa.
Az utak művelési ág változtatása miatt megkerestük az illetékes közlekedési
hatóságot, hogy nyilatkozzon arról, le kell-e folytatni útmegszűntetési eljárást. Az
útügyi
hatóság
(VM.
Kormányhivatal
Veszprémi
Járási
Hivatala)
VE/UT/NS/A/877/1/2018. ügyszámú tájékoztatásában (3. számú melléklet) úgy
nyilatkozott, hogy mivel az ingatlanokon kiépített közlekedési létesítmények nem
találhatók, útmegszűntetési eljárást lefolytatni nem kell.

Tekintettel arra, hogy a közút és a közterület forgalomképtelen önkormányzati
vagyon, azok elidegenítéséhez az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban vagyonrendelet) módosítása szükséges. A módosítás feltétele a
nevezett ingatlan művelési ágának beépítetlen terültre változtatása.
A vagyonrendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonosi jogokat gyakorló
Képviselő-testület indokolt esetben dönthet a vagyontárgy forgalomképességének
megváltoztatásáról (átminősítés).
A 8 . (2) bekezdés alapján az átminősítésre azzal a feltétellel kerülhet sor, ha az
adott önkormányzati vagyontárgy közszolgáltatási jellege, közcélú funkciója már
megszűnt, vagy az a jövőben önkormányzati közszolgáltatási, közcélú
feladatellátást nem szolgál, továbbá ingatlan vagyon esetén az átminősítés
összhangban áll az adott ingatlanra vonatkozó érvényes szabályozási tervben
foglaltakkal.
A tervezett kialakítás megfelel Tapolca Város Településrendezési Eszközeiben
foglaltaknak.
Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek részét képező szabályozási terv
kivonata az előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, 1954/26 helyrajzi számmal, az 1961/9 helyrajzi számmal
valamint az 1961/10 helyrajzi számmal jelölt ingatlanok
telekcsoport újra osztásával létrejövő 1954/27 helyrajzi számmal
jelölt kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1980 m2 területű 1961/28
helyrajzi számmal jelölt beépítetlen terület megnevezésű, 1791 m2
területű, valamint 1954/29 helyrajzi számmal jelölt kivett
közforgalom elöl el nem zárt magánút megnevezésű 191 m2
területű ingatlanok csatolt vázrajz szerinti kialakítását elfogadja.
Az előterjesztés mellékleteként csatolt vázrajzon 1954/26
helyrajzi számmal jelölt helyi közút megnevezésű 407 m2 területű
ingatlan megnevezésének beépítetlen területre változtatásával
egyetért.

Az ingatlan megosztását és a változási vázrajz szerinti művelési
ágának megváltozását azért kezdeményezi, mert az ingatlant
hasznosítani kívánja.
Megállapítja, hogy az ingatlan hasznosítása érdekében a
földhivatali eljárás végleges befejezését követően az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013.
(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges tekintettel
arra, hogy a megosztandó ingatlan az önkormányzat
forgalomképtelen vagyonelemei közé tartozik.
A nevezett ingatlanok önkormányzati vagyonelemek körébe
sorolása megváltoztatásáról, az ingatlan hasznosításra kijelöléséről
a végleges földhivatali határozatok meghozatalát követően fog
dönteni.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2018. november 23.
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