
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. június 28-ai soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

192/2018. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Magyar Államtól megvásárolandó ingatlanok” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.  
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján nyilatkozik arról, hogy a Keszthely 020/47, 
020/48 és 020/49 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező külterületi ingatlanokat meg kívánja vásárolni. Az 
ingatlanok megvásárlása tekintetében a képviselő-testület az alábbi vételi ajánlatot teszi: 

 a Keszthely 020/47 hrsz., „rét” megjelölésű, 165 m2 nagyságú ingatlan vételi ajánlata 257.000,- Ft, azaz 
kettőszázötvenhétezer forint; 

 a Keszthely 020/48 hrsz., „rét, gazdasági épület” megjelölésű, 951 m2 nagyságú ingatlan vételi ajánlata 
1.600.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint; 

 a Keszthely 020/49 hrsz., „rét” megjelölésű, 249 m2 nagyságú ingatlan vételi ajánlata 400.000,- Ft, azaz 
négyszázezer forint. 
 

2. Az ingatlanszerzés célja a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja uniós pályázati felhívás 
keretében benyújtott TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú, „Leromlott város rehabilitációja 
Keszthelyen” elnevezésű támogatásra ítélt kérelemben megjelölt közösségi célra hasznosítható épület, valamint 
közösségi tér és közösségi kert kialakítására. 

 
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt ingatlanok megvásárlására és a 

kapcsolódó költségekre összesen 3.500.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
céltartalékában „egyéb pályázati költségekre elkülönített keret” terhére. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt ingatlanokkal kapcsolatos kérelem Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezethez (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) történő benyújtására, a tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervezet döntéshozatalát követően az adásvételi szerződés(ek) és egyéb az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására, továbbá a 3. pont tekintetében az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
módosítására. 

 
Határidő: 2020. december 31. 

    rendeletmódosításra: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester  
               Dr. Horváth Teréz jegyző  
               (Tóth Eszter osztályvezető) 
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