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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mojzer László Raposka, Fő utca 23. szám alatti lakos 2017. december 10-én hunyt el Raposkán. 
Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy édesanyja már korábban meghalt, leszármazója, illetve 
olyan rokona, aki örökölhetett volna utána, nem volt. A hagyatéki eljárás időközben lezárult, a 
Mojzer László tulajdonában volt Raposka, Fő utca 23. szám alatti, Raposka, 98. hrsz-ú ingatlant 
a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően a Magyar Állam örökölte.  
Több alkalommal szóba került már, hogy az ingatlant Raposka Község Önkormányzata szeretné 
hasznosítani. A ház állapotát mindannyian ismerjük, régi, több mint 70 éves kőépületről van szó, 
melyen az utóbbi évtizedekben jelentősebb felújítást nem végzett a tulajdonosa. Mindazonáltal a 
nagy területű telek és maga a ház – természetesen megfelelő felújítást, illetve bővítést követően – 
többféle célra is hasznosítható lenne az önkormányzat számára.  
Az ingatlan megfelelő az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a falugondnoki szolgálat és a 
községgazdálkodás elhelyezésére. Az évek alatt összegyűjtött tárgyakból helytörténeti kiállítást 
is nyithatnánk a látogatók számára, továbbá egyéb közösségi célokat is szolgálhatnak az épület. 
 
A hagyatéki eljárás lezárulását követően levelet küldtünk az állami vagyont kezelő MNV Zrt-nek 
a tárgyban, hogy az ingatlant az önkormányzat kívánja hasznosítani. Tárgyalást folytattam 
továbbá az MNV Zrt. Veszprémi Területi Igazgatóságának vezetőjével, akivel abban maradtunk, 
hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki szándékát az ingatlan ingyenes tulajdonba, illetve 
ingyenes vagyonkezelésbe vétele iránt, és a képviselő-testületi határozattal kezdeményezzük az 
ingatlan átadását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen.  
       

      
 HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja szándékát, hogy közfeladatok 
ellátása érdekében a néhai Mojzer László raposkai 
lakos tulajdonában volt, öröklés útján a Magyar 
Állam tulajdonában levő Raposka, 98. hrsz. alatti 



ingatlan ingyenes tulajdonba vételét kezdeményezi 
az állami vagyont kezelő MNV Zrt-nél. 
Megállapítja, hogy kedvező döntés esetén az 
ingatlanon az alábbi közfeladatok ellátását fogja 
megvalósítani: 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezése, 
- falugondnoki szolgálat és községgazdálkodás 

eszközeinek elhelyezése, 
- helytörténeti kiállítás megvalósítása és 

üzemeltetése, 
- egyéb közösség tér funkciók üzemeltetése. 

 
Kéri az állami vagyonkezelő szervet, hogy az 
ingatlant térítésmentesen adja át Raposka Község 
Önkormányzatának. Amennyiben az ingyenes 
tulajdonba adásra nincs lehetőség, kezdeményezi 
ingyenes vagyonkezelési szerződés megkötését a 
fenti célok megvalósítása, közfeladatok ellátása 
érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az MNV Zrt-
nél a Raposka, 98. hrsz-ú ingatlan ingyenes 
tulajdonba adásával, illetve az ingatlannal 
kapcsolatos ingyenes vagyonkezelési szerződés 
ügyében intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegyen, 
és a vonatkozó szerződéseket aláírja. 
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Raposka, 2018. október 05. 
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