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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – szerződésekről. 
 
 

Ssz. 
Szerződő felek 

 
 

Szerződés tárgya 
(ingatlan helye,  
hrsz.) 

Szerződés  
típusa 

Szerződés 
értéke 

Szerződés 
(bérlet)  

időtartama 

Szerződés  
kelte 

Kifüggesztés  
napja 

Levétel napja 

1. 

egyrészről: 
Pápa Város Önkormányzata, 8500 
Pápa, Fő u. 5. 
másrészről:  

Geschitz János, 8500 Pápa, Gombkötő 
u. 30. és 
Geschitz Gergely, 8500 Pápa, Bartók 
Béla u. 9/E. 

 
a pápai 97/A/29 hrsz.-ú, természetben 8500 Pápa, 
Deák F. u. 1. fsz. 11., 17 m2 területű, üzlet 
megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlan 
megvásárlása Geschitz János és Geschitz Gergely 
által 

adásvételi 
szerződés 

bruttó 
6.822.000,- Ft, 

- 2017.09.14. 2018.01.23. 2023.01.22. 

2. 

egyrészről: 
Pápa Város Önkormányzata, 8500 
Pápa, Fő u. 5. 
másrészről:  

Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, 8500 
Pápa, Március 15. tér 9. 

 
a pápai 29/A/1 hrsz.-ú, természetben 8500 Pápa, Fő 
u. 8. fsz. 1. szám alatti, 161 m2 területű, üzlet 
megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlan 
megvásárlása a Dunántúli Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei által 

adásvételi 
szerződés 

bruttó 
46.300.000,- Ft 

- 2017.10.20. 2018.01.23. 2023.01.22. 

3. 

egyrészről: 
Pápa Város Önkormányzata, 8500 
Pápa, Fő u. 5. 
másrészről:  

ELMAX-53 Ingatlanforgalmazó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 8500 Pápa, Gyár u. 5. 

 
a pápai 6365/1 hrsz.-ú, 7 ha 1035 m2 területű, kivett 
sporttelep ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 
belterületi, forgalomképes ingatlan megvásárlása 
Pápa Város Önkormányzata által 

adásvételi 
szerződés 

bruttó 
460.000.000,- 
Ft 

- 2017.12.04. 2018.01.23. 2023.01.22. 

4. 

egyrészről: 
Pápa Város Önkormányzata, 8500 
Pápa, Fő u. 5. 
másrészről:  

Pápai Termálvízhasznosító 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 8500 Pápa, Várkert 
út 5. 

 
a pápai 6356/13 hrsz.-ú, 6313 m2 területű, „kivett 
beépítetlen terület” ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű, belterületi ingatlan, a pápai 804/A/1 
hrsz.-ú, 101 m2 területű, „lakás” ingatlan-
nyilvántartási megnevezésű, belterületi ingatlan 
csere által történő megszerzése a Pápai 
Termálvízhasznosító Zrt. által, valamint  
a pápai 6241/5 hrsz.-ú, 8364 m² területű, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, a pápai 
6265 hrsz.-ú, 417 m² területű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan, a pápai 6268/1 
hrsz.-ú, 2607 m² területű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan 600/1440 
tulajdonrésze, a pápai 6268/4 hrsz.-ú, 1365 m² 
területű „kivett udvar és egyéb épület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6268/5 hrsz.-ú, 
9088 m² területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület” megnevezésű ingatlan, a pápai 6269 hrsz.-

csere 
szerződés 

bruttó 
180.608.000,- 
Ft 

- 2017.12.27. 2018.01.23. 2023.01.22. 



ú, 367 m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6270 hrsz.-ú, 124 
m² területű, „kivett lakóház” megnevezésű 
ingatlan, a pápai 6271 hrsz.-ú, 525 m² területű, 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, 
a pápai 6272 hrsz.-ú, 852 m² területű, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, a pápai 
6273 hrsz.-ú, 780 m² területű, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan, a pápai 6274 hrsz.-
ú, 1524 m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6276 hrsz.-ú, 844 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6277 hrsz.-ú, 797 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6278/1 hrsz.-ú, 
2698 m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6285 hrsz.-ú, 1051 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6286 hrsz.-ú, 837 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan, a pápai 6288 hrsz.-ú, 470 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan. csere által történő 
megszerzése Pápa Város Önkormányzata által. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Süle Zita 
gazdasági osztályvezető 


