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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

 
A Cellcomp Kft. gyártókapacitásának bővítése érdekében újabb üzemcsarnokokat kíván 
építeni. Az építéshez növelnie kell a gyárhoz tartozó telek területét. Kérelmére ennek 
érdekében módosítottuk a településrendezési eszközöket. A módosított rendezési terv 
végrehajtása céljából elkészíttettük a használaton kívüli, a Cellcomp Kft. által megvásárolni 
kívánt utakat és közterületeket érintő változási vázrajzot, melyet az előterjesztéshez 
csatolunk (1. számú melléklet). Az így kialakításra kerülő, Tapolca Város Önkormányzata 
tulajdonát képező ingatlanok a vázrajz szerint az 1954/25 helyrajzi számú, művelési ága: kivett helyi 
közút, 2393 m2 területű, valamint az 1958/1 helyrajzi számú, művelési ága: kivett közterület, 1065 m2 

területű ingatlanok. 
A felsorolt földrészletek kialakítása az út tekintetében az 1954/19 hrsz-ú kivett út művelési ágba tartozó 
2884 m2 területű út megosztásából, míg az 1958/1 hrsz-ú közterület az 1954/20 hrsz-ú és az 1958 hrsz-ú 
közterületből alakul ki.   
 
A Képviselő-testületi határozat elfogadása után kerülhet sor a telekmegosztási eljárás 
megindítására és az érintett területek művelési ágának megváloztatására. Az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendelet előírásai szerint a sikeres telekmegosztási eljárás eredményeként létrejött új 
ingatlanokat be kell sorolnunk az önkormányzat vagyonelemei közé. Ezt követően lesz 
lehetősége a Cellcomp Kft-nek az érintett területek bővítés céljából történő megvásárlására. 
 
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/ÚT/NS/A/222/1/2017. ügyszámú 
tájékoztatásában úgy nyilatkozott, hogy mivel az ingatlanon kiépített közlekedési 
létesítmények nem találhatók, útmegszűntetési eljárást lefolytatni nem kell.  
 
 



A tervezett telekalakítás során az 1954/26 hrsz-ú helyi közútnak megszűnik a közúthálózattal 
való kapcsolata, valamint az 1972/1 hrsz. ingatlan sem marad közúthálózatról 
megközelíthető. Az 1988. évi I. törvény 11. § (1) bekezdése alapján az utakat úgy kell 
fejleszteni, hogy a közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak összefüggő rendszert 
alkossanak. Ennek teljesítése miatt volt szükséges az 1961/7 hrsz-ú, 3555 m2 területű ingatlan 
megosztásával az 1961/10 hrsz-ú 610 m2-es kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút 
kialakítása az előterjesztéshez csatolt, a VM. Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 
800.054/13/2017. határozatának megfelelően. (2. számú melléklet.)   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I.  
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 
vázrajzon 1954/19 helyrajzi számmal jelölt kivett út  megnevezésű 2884 
m2 területű ingatlan megosztásával létrejövő 1954/24 helyrajzi számmal 
jelölt kivett helyi közút  megnevezésű 84 m2 területű ingatlan, 1954/25 
helyrajzi számmal jelölt kivett helyi közút  megnevezésű 2393 m2 területű 
ingatlan, 1954/26 helyrajzi számmal jelölt kivett helyi közút  megnevezésű 
407 m2 területű ingatlan kialakításához, az 1954/20 helyrajzi számmal 
jelölt kivett közterület megnevezésű 751 m2 területű ingatlan és az 1958 
helyrajzi számmal jelölt kivett közterület megnevezésű 1683 m2 területű 
ingatlan újra osztásával létrejövő 1958/1 helyrajzi számmal jelölt kivett 
közterület megnevezésű 1065 m2 területű ingatlan és az 1958/2 helyrajzi 
számmal jelölt kivett közterület megnevezésű 1369 m2 területű ingatlan 
kialakításához, valamint a telekalakítást követően az 1954/25 helyrajzi 
számú és az 1958/1 helyrajzi számú ingatlan   megnevezésének kivett 
beépítetlen területre történő változtatásához hozzájárul.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt 
vázrajzon 1961/7 helyrajzi számmal jelölt kivett, lakóház, udvar 
megnevezésű 3555 m2 területű ingatlan megosztásával létrejövő 1961/9 
helyrajzi számmal jelölt 2945 m2  kivett, lakóház, udvar megnevezésű, 
valamint az 1961/10 helyrajzi számmal jelölt kivett közforgalom elöl el 
nem zárt magánút megnevezésű 610 m2 területű ingatlanok csatolt vázrajz 
szerinti kialakításához hozzájárul. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
 
Tapolca, 2017. június 16. 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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