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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: Átadó) és Tapolca Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kormány 2043/2001. (II.28.) számú 
határozata alapján 2001. május 30. napján ingatlanátadási megállapodást kötött egymással - 
egyebek mellett - a Tapolca 1877/3 hrsz-ú, 118 m2 területű kárpitos műhely alatti földterület – 
kivett, bolt művelési ágú -, mint volt honvédségi ingatlan Tapolca Város Önkormányzatának 
térítésmentes átadása tárgyában. 
 
Az ingatlanátadási megállapodásban rögzítésre került, hogy a Tapolca 1877/3 hrsz-ú 
földterületen a felépítményt - kárpitos műhelyt - a Tapolcai Vegyesipari Szolgáltató 
Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) építtette és az ingatlanátadási megállapodás 
aláírásának időpontjában az épületet az építtető Szövetkezet bérbeadás útján hasznosítja. 
Rögzítésre került továbbá, hogy mivel az épület építésének engedélyezéséről, a földhasználati 
jogosultságról a vonatkozó megállapodás megkötésének időpontjában nem állt az Átadó 
rendelkezésére információ, az épülettel kapcsolatos helyzet jogi rendezése az Önkormányzat 
feladata, mely ez idáig nem történt meg. 
 
A Szövetkezet képviselője felkereste az Önkormányzatot a jogi helyzet rendezése érdekében. 
Okiratokkal igazolta az alábbiakat: a Tapolca 1877/3 hrsz-ú földrészleten álló felépítményt a 
korábbi területet korábban kezelő Honvédelmi Minisztériumtól kapott hozzájárulás alapján 
1970. év végén saját költségén a Szövetkezet jogelődje, a Cipész és Ruházati KTSZ építtette, 
amely épületre a fennmaradási engedélyt a tapolcai Városi Tanács Vb. Műszaki Osztályának 
7569/1972 számú jogerős határozata alapján kapta meg. 
 



Az épület jogos tulajdonosa tehát ráépítés címén a Szövetkezet, a földterület jogos tulajdonosa 
pedig Tapolca Város Önkormányzata. Az ingatlan nyilvántartásban – tekintettel arra, hogy 
akkor nem került rendezésre a jogi helyzet, ahogy a megállapodás egyébként tartalmazta -
tulajdonosként kizárólag az Önkormányzat került feltüntetésre, külön megállapodás hiányában 
tulajdoni hányad, földhasználat a Szövetkezet részére nem lett bejegyezve.  
 
A Szövetkezet a felépítményhez fűződő tulajdonosi jogokat jelen időpontban is gyakorolja, 
folyamatosan a birtokában tartja, használja. Állaga ugyanakkor folyamatosan romlik, most már 
nagyobb összeget kellene az állagmegóvásra fordítani, amihez a tulajdonviszonyok rendezése 
szükséges. Annak érdekében, hogy ez szabályos keretek között rendeződhessen, az 
Önkormányzatnak szükséges elismernie, hogy a Tapolca 1877/3 hrsz-ú földterületen álló 
felépítmény ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonosa 1970. évtől ráépítés jogcímén a 
Szövetkezet, természetesen úgy, hogy az Önkormányzatot a felépítmény vonatkozásában sem 
a múltra, sem a jövőre nézve semminemű költség, teher, igény, kötelezettség nem terheli. 
 
Az ingatlanátadási megállapodás megkötése óta a Ptk. változása utólag is lehetővé teszi a 
földterület és az épület tulajdonjogának szétválasztását és azok önálló ingatlanonként ingatlan 
nyilvántartásban történő bejegyzését. Ez esetben a földterület tulajdonosát az épületre, az épület 
tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog illeti meg. 
Az épület tulajdonosát az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a telekre 
földhasználati jog illeti meg. Mivel az épület 1991-ben úszó telekként kiemelésre került az 
1877/19 hrsz-ú közterületből - a tömbtelek több más épületével együtt pl. társasházak - a 76 m2 
alapterületű felépítmény és az azt körbefutó 1 m sáv 118 m2 nagyságú úszótelket 
eredményezett. A telekadottságok figyelembevételével a Szövetkezet, mint épület tulajdonos 
földhasználati jogát, az egész telekre vonatkozóan ki kell terjeszteni az épület használhatósága 
érdekében. 
 
A tulajdonjog rendezése földhivatali eljárás során lehetséges, melynek eredményeként külön 
helyrajzi számot kap az épület és a földterület. Annak érdekében, hogy ez a régóta rendezetlen 
helyzet megoldódjon, kérem képviselő-társaim támogatását, pozitív döntését! 
 
A Szövetkezet tulajdonjogát alátámasztó dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kormány 
2043/2001. (II.28.) számú határozata alapján, a 2001. május 30. 
napján kelt ingatlanátadási megállapodás keretében térítésmentesen 
önkormányzati tulajdonba adott Tapolca 1877/3 hrsz-ú, 118 m2 
területű volt honvédségi ingatlant érintő sajátos jogi helyzetet 
megismerte.  
 
A Képviselő-testület elismeri és tudomásul veszi, hogy a Tapolca 
1877/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében Tapolca Város Önkormányzata 
csak földterület tulajdonjogát kapta meg térítésmentesen a Magyar 
Államtól. A földterületen álló felépítmény ingatlannyilvántartáson 
kívüli tulajdonosa 1970. évtől, ráépítés jogcímén a Cipész és 
Ruházati KTSZ jogutódja a Tapolcai Vegyesipari Szolgáltató 
Szövetkezet. 



 
A föld és épület tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében 
felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
Tapolca, 2023. február 13. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 




















