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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Önkormányzatunkhoz írásos megkeresés érkezett, miszerint a zártkertben található 227/2 
helyrajzi számú területet szeretnék megvásárolni vagy tartósan bérbe venni. Az ajánlattevő 
gazdálkodási célzattal érdeklődött a terület iránt. 
A kérdéses ingatlan 3393 m2 területű, „zártkerti művelés alól kivett” művelési ágú terület. Az 
ingatlan Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 2. számú mellékletében a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai között 
van nyilvántartva. A vagyonleltárban 509 ezer forint könyv szerinti értéken szerepel. A terület 
Nemzeti Parki besorolása miatt került a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaink közé.  
Elsősorban arról kellene döntenünk, hogy indokoltnak tartjuk-e az ingatlan hasznosítását. Miután 
a földterület akácfával benőtt terület, a tartós bérletbe adást nem javaslom, mert az erdősült terület 
mezőgazdasági (szántóföldi) hasznosítása nem lehetséges, erdőként pedig Önkormányzatunk is 
tudja hasznosítani.     
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy értékesíti a földterületet, akkor erre a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és az Ör. rendelkezéseinek a keretei 
között van lehetőség.  
A terület nem minősül termőföldnek, így a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvényben a termőföld adásvételére előírt eljárást nem kell lefolytatni. 
Az Ör. 16. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a vagyontárgy forgalmi értékét egy 6 hónapnál 
nem régebbi forgalmi értékbecsléssel kell meghatározni.  
Az Ör. 18. § (2) bekezdése értelmében átruházott hatáskörében a polgármester dönt az ingatlan 
értékesítéséről 1 millió forint értékhatárig.  
Miután a 227/2 helyrajzi számú ingatlan a 10 millió Ft értékhatárt nem éri el, az értékesítést 
versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az 
Önkormányzat honlapján, és a Tapolcai Hírözön újságban, továbbá ki kell függeszteni az 
önkormányzat Raposka, Fő u. 51. sz. alatti hivatali épületében.   
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése értelmében a védett 
természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg.  
 



 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
döntésének megfelelő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete alapján úgy 
határoz, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai 
között nyilvántartott Raposka 227/2 helyrajzi számú zártkerti 
ingatlant hasznosításra nem jelöli ki.  
 

II. 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete alapján úgy 
határoz, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai 
között nyilvántartott Raposka 227/2 helyrajzi számú zártkerti 
ingatlant hasznosításra kijelöli. A hasznosítás módja 
értékesítés.  
Megbízza a polgármestert a forgalmi értékbecslés 
elkészíttetésével.  
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2017. május 10. 
 

           Bolla Albert 
          polgármester 


