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Tárgy: A pápai 0390/1 hrsz-ú forgalomképes üzleti vagyonba történő átsorolása 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a pápai 0390/1 hrsz.-ú, 5202 m² 

területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

külterületi, forgalomképtelen ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). 

Az Ingatlan az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. (továbbiakban: 

Agroprodukt Zrt.) 0377/13 hrsz-on lévő telephelyének megközelítését biztosítja. Az 

Agropodukt Zrt. fejleszési beruházásaira tekintettel 2021. július 8-án vételi ajánlatot tett az 

Ingatlanra.   

Kérelmükben tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy az Agroprodukt Zrt. telephely 

bővítéséhez támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP2-4.1.7-21 „Terménytárolók, szárítók 

és tisztítók fejlesztésének támogatása” című pályázatra, melynek benyújtására 2021. 

augusztus 2. napjától nyílik lehetőség. A pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében 

szükséges, hogy az Ingatlan Agroprodukt Zrt. tulajdonába kerüljön.   

Az elkészült Ingatlanértékelési Szakértői Vélemény az Ingatlan forgalmi értékét bruttó 

860.000,- Ft-ban határozta meg. 

Az Ingatlan közcélú funkciót nem lát el, forgalomképtelen törzsvagyonba történő besorolása 

nem indokolt. Az Agroprodukt Zrt. vételi ajánlatára és az Ingatlan közcélú funkciójának 

megszűnésére tekintettel kezdeményezem az Ingatlan forgalomképes üzleti vagyonba történő 

átsorolását és  pályázaton kívüli értékesítését. 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdése alapján, az Ingatlan 

forgalomképességének megváltoztatásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

dönt.  

Az ingatlan fekvését, méretét, állapotát, valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve a 

bruttó forgalmi értéket a fentiek szerint javaslom megállapítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Összeállította: dr. Tóthné Horváth Cecília köztisztviselő 

 

Pápa, 2021. július 8. 

 

Dr. Áldozó Tamás 

polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező pápai 

0390/1 hrsz.-ú, 5202 m² területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút ingatlan-

nyilvántartási megnevezésű, külterületi, forgalomképtelen ingatlant Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, és 

bruttó 860.000,- Ft alapáron,az  Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. 

részére pályázaton kívül értékesíti.  

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, felhatalmazza 

az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 










