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Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Pápa Város Onkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi ahévizi 1583 hrsz.-ú,Hévíz belterületén
található, 2636 m2 területű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi,

forgalomképes ingatlan (tovább i akban : Ingatl an).

Az elkészült Ingatlanértékelési Szakértői Vélemény azIngatlan forgalmi éfiékét bruttó 16.805.000,- Ft-
b'Ei.,aza?' tizenhatmill iő-ny olcszélzötezet forintban hatérozta meg. l;
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Azllngatlant az önkormányzathasznosítani nem tudja, beépítése korlátozottan lehetséges, karbantartása
tov,,{Qbi költségeket j elent.J ------,

Az Ingatlanforgalmi szakértő ájékoztaása szerint a szakértői vélemény közelítő értéket ad, a piaci
,viszonyokat íigyelembe véve a kialakított ingatlan értéktől indokolt gazdasági szemponíok alapján +,-

10r15::%-os eltérés reális és elfogadott. Tekinte,ttel az ingatlan korlátozott használrati,és hasznqsítási

lbÜetőségeire javasolt a forgalmi érték 10 %-os csökkentése és így a forgalmi érték t5.t24.500,- Ft-ban,

azaztizenötrrrillió-szááuszowÉgyezerötszáz forintban történő meghatérozása.

Fentiek figyelembe vételével vagyongazdálkodási szempontból és a költségvetés: végrehqtására
tekintettel kezdeményezem az Ingatlan 15.124.500,- Ft, azv tizenötmillió-szááuszow,Égyezer-ötszáa
forintiértéken törté,nő értékesítését. 

,

Pápa, Város ÖnkormanyzaíaKépviselőtestületének az önkormányzat vagyonáről szóló 7na13;, (III,28.)

önkorrnrányzati rendelete 8. § (1) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapjan azlngatlarí, értékesíteni
versenyeztetés útján lehet, az IngaíIan elidegenítésétől az értékhatárokra tekinlettpl Pápa Város

BnkormányzataKépvise1őtestületénekGazdaságiBizottságadönt.

e tiátasznOfav§delepről {s a hozzákapcsolódó egyes törvények módosítasaról szóló 2011. éü C)OffIII.
törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési , önkormanyzat
k§pviselőtestületének feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolj a, Pápa Város Önkormanyzata
Képviselőtestületének Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének Szewezeti és Mtiködési

§7pPáLyzatráról szóló 2612014. (X.22.) önkormrányzati rendelete 25lA. §-a szerint az Álaptörvény 53.

cikkében meghatarozott veszélyhelyzet időtartama alatt a rendeletben a képviselőtestület áItal
biziittságai ru átnrtténott hatásköröket a polgármester gyakorolj a.
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összeállította: dr. Tóthné Horváth cecília köztisztviselő

Pápa,202L február 11. Oltr
ÁtaorbYur,a.
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pápa Városi:;önkor,mányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága a katasztrófavédelemrŐl és a,,

hozzá.,iapcsgÜdó egy§s törvények módosításáról szóló 2011. évi C)OCVIII. törvény 46. § (4) bel5ffip9;

.r.rintl'tutlutóbPU.n-u Pápa Város Örúormányzata Képviselőtestületének Pápa Város ÖnkormanYzáta

KépviselOteittiletOnek §zervezeti és Müködési SzabáIyzatáról szóló 26t2}t4. 6,22) önkormányzati

rendelete 25tA, § - a szgrint eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a voszélyhelyzet

kihir,detésér9l és a veszélyhelpeü intézkedések hatáybalépéséröl szn|ó 27l202l. (L29.) Korm. rendelettel

kilúdetgttvgpr§lrhelvzetbpnakövetkezödöntésthoz,za; , ,,,,,, ,]

,], '";,"iiI;'i,.'1,;,'
' A Pápa Város;Önkormányzata tulajdolátképezö hévízi 1583 hrsz.-{r, természetben Hévíz belterületén

található, 2636| m2 terílletű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyílvántartási megnevezésÜ, belterÜleti,.

forgalomképes ingatlant pályázat úüán 15.124.500,- Ft, azaz tizenötmillió-százhuszonnégyezer-ötl4áz

forint értéken értékesíti.
. : ';, :;i. : .:" ,;

A Polgármestbr rendelkezik az adásvételi szeruödés megkötéséről, a szükséges jognyilatkozatok,,

intézkedések megíételéről. : '

A Polgármester utasítja a jegyzőt, hogy a
intézkedéseket tegye meg,

,|,
Hatfuidő: azonnal' |,

FelelóB: Dr. Nagy Krisztinajegyző

: , §za|ai ltisztin9 gazdasági osztáLyvezető

hatátozat végrohajtásával kapcsolatban a szüksPges

:,,i,'

::; i' l.!" :.
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Nern hiteles tülaj,doili lap

'ála §{cglcL Kormán;Éuwi aL

836I lGsathdyDcákF. u, 4?, P{: 22,

rrnvír
Balt er.úlet

Nern hitelee tutajdpni lap

Oldal:

t. trrlajdoni hányadl 1/1
i.l.iy.a hat,:irozat, érkezéei i<lól 35324/1993,],ü,18

jogcínl átaclás
jogálláe I tLrlgj.lónóa
*E., e:íps v.iiRos öt,qtoRr,tiit,tyzjrTA
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1- bejegyző határozat, érkézési i<lő| ]815B/1994,12,I9

öná!Ió azövegee lrejegyzéa keletkezett a 2l?? helyra
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

1583 helyrajzi saánr

caat oIgE íi átt .

2. bejegyzö hatátozat, érkezéei idől J2534/A/

ÖnálJó sziiwegee beje9yzée eOTR felnétéeeeI

üná}Ió ezön,egea be jegyzée

Nen bileles tulajásni tap - §mrrle mámlat

Ivbgmd;Iós szám: 30 005/6899/2021

2021.02,10
s zeRt6r

ingatl anbóI belte tlil etbe

zlet tetűlete 2636 m2-te wáItozott,
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https://www3.takarnet.hr.r/tultap/S030320210210102849rqFe-1 
23753604-t-t237536"' 202t' 02' t0'
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3. bejegl,zó határozat, érkezéai idó r
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bejegyzö határozat,



Zala Megy ei Korrnanyhiv atal

836l Keslhely DeákF. u.47, Pf:22,

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2020.I1.1910:13:25

Helymjzi sám : WÉUZbelterület 1583

Méretarány: 1 : 1000

Megrendelés smm: 7 1 15931 2g2g

TéralnÁm 1833|920002020

(-l

(t

A térképmásolat a kiaclást negelöó napig megegyeák az ingatlan_nyilvántartási térképi adatbázis tartalrrával, A

térképmás olat rneretek levételére nem h as zlálható !
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Hévíz,belterület 1583. hrsz.-ú kivett, beépítetlen terüIet" nyugat felől('l
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tt*i", nóiterület 1583. hrsz.-ú kivett, beépítetlen területoo kele_t felől('l
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Hévíz, belterület 1583. hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület"
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