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6. NAPIREND             Ügyiratszám: 14/625-13/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. október 1-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  Döntés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
         
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
   dr. Krénusz Krisztina vagyongazdálkodási ügyintéző  
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
     
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok: 

 
1) Tapolca, belterület 3449/A/98 helyrajzi számon nyilvántartott, 8300 Tapolca, 

Kazinczy tér 5. társasház földszint 2. szám alatti, 24 m2 alapterületű „műhely” 
megnevezésű vagyonelem. 
Információk az ingatlanról: csak áram ellátása van, vizesblokk nélkül csak raktárnak 
használható, térítésmentes bérletben használja egy magánszemély, forgalomképes 
vagyonelem.  

 
2) Tapolca, belterület 4350 helyrajzi számon nyilvántartott, 632 m2 területű „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű vagyonelem. 
Információk az ingatlanról: Tapolca-Diszel, Ács Ferenc u. 4. szám alatti füves terület, 
közművek a telekhatárig találhatók, a fűnyírás és karbantartás folyamatos költséggel jár, 
forgalomképes vagyonelem.  
Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII.23.) számú 
önkormányzati rendelet szerint a terület beépíthető. 
 

3) Tapolca, külterület 0101/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 7 ha 2554 m2 területű 
„rét” megnevezésű vagyonelem. 
Információk az ingatlanról: a földhaszonbérleti szerződés 2020.12.31-én megszűnt, 
bérleti ajánlat nem érkezett a területre, forgalomképes vagyonelem. 
 

4) Tapolca, zártkert 7632/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 9308 m2 területű „szántó és 
út” megnevezésű vagyonelem. 
Információk az ingatlanról: elbokrosodott, erdősült, használaton kívüli terület, az út 
használata is megszűnt, forgalomképes vagyonelem. 
 

5) Tapolca, belterület 2811/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 182 m2 nagyságú „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű vagyonelem. 
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Információk az ingatlanról: közterületként elvesztette funkcióját -átminősítése 
megtörtént-, a valóságban a Fő tér 7-9. szám alatti Társasház(hoz)ból közelíthető meg, 
forgalomképes vagyonelem. 
 
 

Fent megjelölt ingatlanokra az önkormányzatnak, illetve intézményeinek nincs szüksége saját 
céljaira, fenntartásuk indokolatlan költséggel jár, bérbeadásuk nem volt lehetséges, illetve 
eredményes, továbbá az ingatlanokra vételi szándéknyilatkozatok érkeztetek, ezért azok 
értékesítése indokolt.  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 22. § (2) bekezdése szerint a 
vagyonelemet a Képviselő-testület jelöli ki hasznosításra. 
 
A vagyonrendelet 16. §-ban foglaltak szerint az ingatlanok forgalmi értékét az ingatlanforgalmi 
szakértő által helyszíni bejárást követően készített értékbecslés alapján lehet meghatározni.  
 
A vagyonelemek értékesítésre kijelölt árai az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 
rendelkezéseit is figyelembe véve kerültek meghatározásra – beépített, beépítetlen ingatlan, 
építési telek. 
 
A vagyonrendelet 22. § (3) bekezdése szerint a bruttó 25 millió Ft értékhatárt nem meghaladó 
vagyonelem hasznosítását, ha törvény, vagy a Képviselő-testületnek a hasznosításról 
rendelkező határozata másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell; azonban a 
hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján és a helyben 
szokásos módon.  

Tekintettel azon tényre, hogy az ingatlanok utáni kereslet megnőtt -jelen ingatlanok nagy részét 
tekintve is-, ezért a vagyonrendelet 22. § (3) bekezdését szem előtt tartva, javaslom egyes 
vagyonelemeket versenyeztetés útján hasznosítani, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevő részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

                       HATÁROZATI JAVASLAT  
 

                       I. 
 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 
belterület 3449/A/98 helyrajzi számon nyilvántartott, 8300 
Tapolca, Kazinczy tér 5. társasház földszint 2. szám alatti, 24 m2 
alapterületű, „műhely” megnevezésű, forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. 
 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  

  
 Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 

kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 
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2.000.0000,- Ft, azaz Kettőmillió forint forint összegben 
határozza meg.  

 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti 
értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az 
ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés 
értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján lehet. 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca 3449/A/98 helyrajzi 
számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

                       II. 
 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 
belterület 4350 helyrajzi számon nyilvántartott, 8297 Tapolca-
Diszel, Ács Ferenc u. 4. szám alatti, 632 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. 
 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  

  
 Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 

kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 5.000.000,- 
Ft, azaz Ötmillió forint összegben határozza meg.  

 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti 
értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban az 
ingatlan iránti kereslet megnőtt, ezért a 22. § (3) bekezdés 
értelmében hasznosítani csak versenyeztetés útján lehet. 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca belterület 4350 
helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

                       III. 
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 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 
külterület 0101/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 7 ha 2554 m2 

területű, rét megnevezésű, forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. 
 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  

  
 Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 

kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 
13.600.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió-hatszázezer forint 
összegben határozza meg.  

 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti 
értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca külterület 0101/1 
helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

                       IV. 
 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 
zártkert 7632/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 9308 m2 

területű, szántó és út megnevezésű forgalomképes ingatlant 
hasznosításra kijelöli. 
 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  

  
 Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 

kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 2.150.000,- 
Ft, azaz Kettőmillió-százötvenezer forint összegben határozza 
meg.  

 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti 
értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca zártkert 7632/2 
helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

                      V. 
 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Tapolca 
belterület 2811/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 182 m2 

nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. 
 
A hasznosítás módja: adásvétel útján történő értékesítés.  

  
 Az ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés alapján - azzal 

kapcsolatban felmerült költségeket is alapul véve- állapítja meg, 
ezért az ingatlan minimális vételi ajánlati árát bruttó 2.500.000,- 
Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint összegben határozza meg.  

 
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti 
értékhatárt nem éri el, így az ingatlan hasznosítása során 
versenyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca belterület 2811/1 
helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az 
Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester  

 

 

 

Tapolca, 2021. szeptember 21. 

 

 

 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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