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A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  2008.  február 15-i ülése ….
számú napirendi pontja

Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján törté-
nő értékesítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Kormányának programjában szereplő országos főközlekedési
úthálózat fejlesztés, az M6-os főközlekedési út építése tárgyában a Közgyűlés már
több alkalommal hozott döntést ingatlanjait érintő ajánlatról.

Az M6 főközlekedési út nyomvonala önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlano-
kon vezet át.

Az elmúlt években már sorkerült a Szekszárd 096 hrsz.-ú – 49 ha 1631 m2  területű
ingatlan megosztására és az M6-os úthoz kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adás-
vételek lebonyolítására. Akkor a területet négy ingatlanra osztották, amelyből 2006-
ban értékesítettük a 096/2 és a 096/4 hrsz.-ú ingatlanokat.

A 096/1 hrsz.-ú ingatlanból, amely a megosztást követően 4629 m2 területet foglalt
magában, 2007-ben további 707 m2 –t értékesítettünk. Ekkor a 096/1 hrsz.-ú ingatlan
két részre osztását kezdeményezték, melyből a 096/5 hrsz.-ú, 3922 m2 terület az ön-
kormányzat tulajdonában maradt, míg a 096/6 hrsz.-ú, 707 m2  területet megvásá-
rolták az autóút építéséhez.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából most új megkeresések érkeztek
önkormányzatunkhoz a budapesti Dr. Korn József Ügyvédi Irodától.

A 096/5 hrsz.-ú ingatlanból szeretnének megvenni újabb 2339 m2  -t. A területet há-
rom területrészre (096/10, 096/11, és a  096/12 hrsz.-ú ingatlanokra) osztanák.  A
2339 m2 két ingatlanrész területét foglalja magában, míg a 096/12 hrsz.-ú ingatlan az
önkormányzat tulajdonában maradna, 1583 m2 területtel. Vételárként 982.380 Ft-ot
(420 Ft/ m2 ) ajánlottak.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése már két alkalommal felajánlotta megvé-
telre a 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét, abból az okból adódóan, hogy a fennmaradó
területrészt eredeti rendeltetése szerint már nem lehet megfelelően hasznosítani,
illetve méltánytalan önkormányzatunkkal szemben az eredetileg egybefüggő terület-
részből újabb és újabb területrészeket úgy megvásárolni, hogy a mezőgazdasági
művelésre a tulajdonunkban maradó területrész szinte alkalmatlanná válik.
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Azt javasolom a Közgyűlésnek, hogy ismételten kezdeményezzük a kialakítandó
096/12 hrsz.-ú ingatlanrész megvásárlását is, illetve azt, hogy az egész 096/5 hrsz.-ú
ingatlant vásárolja meg a Magyar Állam.

Az Ügyvédi Iroda 2008. február 7-én kelt megkeresésében ajánlatot tett továbbá a
Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Szekszárd, 096/8 hrsz.-ú  46 ha 660
m2  ingatlanából 2203 m2  terület kisajátítást helyettesítő adás-vétel útján történő
megvásárlására. A területrészért 957.540 Ft-ot  (434,65 Ft/ m2) ajánlottak fel.
A megosztási vázrajz még nem áll rendelkezésünkre.

A tulajdon átruházás – amennyiben önkormányzatunk elfogadja a vételi ajánlatot –
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés útján valósulhat meg. Az ellenértéket a
szerződés aláírásától számított 60 banki munkanapon belül átutalással fizetné meg a
vevő. A vételár adómentes, illetékfizetési kötelezettség sem merül fel.

A vételi ajánlat a levél kézhezvételétől számított 30 napig áll fenn.

Az érintett ingatlanrészek az önkormányzat törzsvagyonának részét képezik, ezért a
megosztásról és az elidegenítéséről kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni.

Amennyiben az ajánlatot nem fogadja el önkormányzatunk, akkor az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzésére - a jogszabályi előírások szerint - kisajátítási eljárást
kezdeményeznek.

Az adásvétel tárgyát képező földterületek a Balassa János Kórház ingyenes hasz-
nálatában vannak, a kórházi gazdaság szántóterületének részét képezik. Az intéz-
mény is azt kéri, hogy a 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét vásárolja meg a Magyar Ál-
lam.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közérdekű célra tekintettel támogassa a kisajá-
títást helyettesítő adásvételi eljárás megvalósítását a határozati javaslatban foglaltak
szerint.

Határozati javaslat:
A  Tolna  Megyei Közgyűlés ….. /2008. (II. 15.) köz-
gyűlési határozata ingatlan részterületeinek kisajá-
títást helyettesítő adásvétel útján történő értékesí-
téséről

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért
azzal, hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd
096/5 hrsz.-ú külterületi ingatlan a határozati javas-
lat Melléklete szerinti vázrajzok alapján megosztás-
ra kerüljön.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület
megosztása során szükséges intézkedéseket
megtegye, a szükséges nyilatkozatokat kiadja.
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3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület
eredeti rendeltetés szerinti használati értékének
csökkenése miatt – a megosztáshoz való hozzájá-
rulásról szóló nyilatkozat kiadását megelőzően -
kezdeményezze, hogy a megosztásban érintett
096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét, illetve a 096/12
hrsz.-ú ingatlanrészt is vásárolja meg a Magyar Ál-
lam. A Közgyűlés a 096/5 hrsz.-ú ingatlanból kiala-
kításra kerülő 096/12 hrsz.-ú ingatlanrész, illetve a
kezdeményezés elfogadása esetén az egész 096/5
hrsz.-ú ingatlan értékesítését jóváhagyja. Felhatal-
mazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására.

4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközle-
kedési út megépítéséhez szükséges, Szekszárd
096/5 hrsz.-ú ingatlanból 2339 m2 területű ingatlan-
rész 982.380 Ft ellenértékért, kisajátítást helyette-
sítő adásvételi szerződéssel a Magyar Állam tulaj-
donába, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. kezelésébe kerüljön, amennyiben a határozat 3.
pontjában foglalt kezdeményezés nem jár ered-
ménnyel. Felhatalmazza Elnökét az adásvételi
szerződések aláírására.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért
azzal, hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd
096/8 hrsz.-ú külterületi ingatlan megosztásra ke-
rüljön oly módon, hogy az M6 autópálya építéséhez
szükséges 2203 m2 területrész leválasztható legyen
a jelenleg egybefüggően  46  ha 660 m2 területről.

6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület
megosztása során szükséges intézkedéseket
megtegye, a szükséges nyilatkozatokat kiadja.

7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközle-
kedési út megépítéséhez szükséges Szekszárd
096/8 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő 2203
m2 területű ingatlanrész 957.540 Ft ellenértékért, ki-
sajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel a
Magyar Állam tulajdonába, valamint a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe kerüljön. Fel-
hatalmazza Elnökét az adásvételi szerződések alá-
írására.

8. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy az
érintett földterületek tulajdonváltozásának bejegy-
zését követően az önkormányzat vagyonában be-
következett változás átvezetését – a vagyonrende-
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let mellékletének módosítása keretében - terjessze
a Közgyűlés elé.

Felelős:  az 1-7. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke;
a 8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2008. február 13.

                                                                                        dr. Puskás Imre
                                                                                      a Közgyűlés elnöke
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