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Tisztelt Képviselő–testület! 

 
 

A kórházfejlesztés projektjei keretében az Országos Mentőszolgálat tapolcai Mentőállomása új 

beruházással a tapolcai Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) területén került kiépítésre.  

Az új épület használatba vételével, a működés áthelyezésével megüresedett a Tapolca, Ipar utcai, 

1967/2 hrsz-ú, „kivett mentőállomás” megnevezésű ingatlan (1. melléklet), mely a Magyar Állam 

tulajdonában és az Országos Mentőszolgálat kezelésében áll.  

 

Tárgyi ingatlant Tapolca Város Önkormányzata korábban ingyenesen átadta a Magyar Állam részére 

mentőállomás létesítése céljára. 

 

Tapolca Város Önkormányzata több ízben kezdeményezte fent hivatkozott ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, tekintettel arra, hogy az 

ingatlan alkalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatok ellátására, raktár, műhely 

telephely létesítésére, továbbá helyi vállalkozásfejlesztési, pályázati célok megvalósítására. 

 

Az MNV Zrt-től korábban érkezett válaszok alapján az ingatlan ingyenes tulajdonba adását a piaci 

viszonyokra és a kormányzati szándékra tekintettel nem támogatták, annak más célú hasznosítását, 

értékesítését, támogatták. 

 

Javaslom, hogy az idő múlására tekintettel, az esetlegesen megváltozott kormányzati szándékban bízva, 

ismételten forduljon kérelemmel Tapolca Város Önkormányzata az állami vagyon kezelőjéhez az 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében. 

 

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

elfogadni szíveskedjen!



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 13.  § - ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36.  § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az Országos 

Mentőszolgálat vagyonkezelésében lévő Tapolca, Ipar utca 1967/2 helyrajzi számon 

felvett, kivett mentőállomás megnevezésű, 3.757 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

Az ingatlant Tapolca Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonába átvenni a 

helyi közutak, járdák, közparkok, 3 db köztemető fenntartása munkafolyamatának 

kiszolgálása céljából raktár, műhely, szociális épület, telephely, gépjárművek és egyéb 

gépek parkolásának biztosítására és a 12. pontban meghatározott helyi közfoglalkoztatás 

elősegítésére, anyagok, szerszámok, kisgépek tárolására. 

 

Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000 

védettség alatt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca, 1967/2 hrsz.-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 

 

- az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, 

- a tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Tapolca, 2022. szeptember 27. 

 

 

Dobó Zoltán  

polgármester 




