
Szám: 2-3/2007. 
              

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 14-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2007. (II. 14.) közgyűlési 
határozata a Szekszárd 1876/6 hrsz.-ú terület telekhatár 
rendezéséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 

kizárólagos tulajdonában lévő, Szekszárd 1876/6 hrsz.-ú 
ingatlan telekhatár rendezésével a határozati javaslat 1. sz. 
Mellékletét képező változási vázrajz szerint, felhatalmazza 
Elnökét az ezzel összefüggő földhivatali eljárással 
összefüggő intézkedések megtételére.  

 
2. A Közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában rögzített 

telekhatár rendezéssel összefüggően elfogadja, hogy a 
törzsvagyon részét képező, Szekszárd 1876/6 hrsz.-ú 
„kivett, kórház” művelési ágú ingatlan területe 33 m2-rel 
csökken, a változás után 8010 m2 nagyságú terület lesz. A 
Közgyűlés felkéri az Aljegyzőt, hogy a területváltozással 
összefüggő tulajdonváltozást a földhivatali bejegyzés 
megtörténtét követően a vagyonrendelet módosításaként 
terjessze a Közgyűlés elé. 

 
3. A Közgyűlés jóváhagyja a határozati javaslat 2. sz. 

Mellékletét képező, a telekhatár rendezéssel összefüggő 
Megállapodást, felhatalmazza Elnökét a dokumentum 
aláírására.  

 
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jelenlegi portaszolgálat 

elhelyezését biztosító, a 2006. december 31-i állapotnak 
megfelelően 186.334,- Ft nettó nyilvántartási értéket 
képviselő „egyéb épület” a mobilporta elhelyezését 
követően lebontásra kerüljön. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke    
Határidő: folyamatos         
 

k.m.f.t. 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei aljegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



 



 



Határozati javaslat 2. számú melléklete 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

 
amely létrejött egyfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13. képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke), mint megállapodó fél, (a 
továbbiakban: Önkormányzat), másfelől az Aranyház - Plussz Ingatlanforgalmazó 
Kft. (9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 14. I. em. 1., cégjegyzék szám: Cg. 08-09-
013258, képviseli Orosz Imre ügyvezető), mint megállapodó fél (a továbbiakban: Kft.) 
között az alulírott napon és feltételek szerint. 
 
1. Felek egyezően adják elő, hogy a Kft a Szekszárd, 1876/3 hrsz.-ú, Wesselényi 

utcai, volt óvoda ingatlanon bevásárló és szórakoztató központ létesítését kezdte 
meg. A fejlesztéssel érintett Szekszárd belterület 1876/3 hrsz.-ú ingatlan dél-
nyugati telekhatárán a Wesselényi utcai telekhatár sarokponton határos a 
Balassa János Kórház Wesselényi utcai gépjármű bejárójával és az azt 
működtető éjjel-nappali, porta rendeltetésű építménnyel. 

 
2. Felek kijelentik, hogy - mint szomszédos telektulajdonosoknak - kölcsönös 

érdekük az, hogy mindkét megállapodó fél számára biztosított legyen a 
feladatellátás, a zavartalan működés minden egymást zavaró hatás elkerülésével 
maradéktalanul biztosított legyen a környezethez és a funkcióhoz illeszkedő 
módon és a korszerűségi követelményeknek megfelelően. Az Önkormányzat 
részéről e követelmény a Balassa János Megyei Kórház feladatellátásának 
zavartalan, folyamatos biztosításának követelményét jelenti. 

 
3. Felek a kölcsönös érdekeikből kiindulva megállapodnak abban, hogy: 
 

a., A Kft. a Kórházi funkcióhoz és a beruházáshoz illeszkedő módon a jelenlegi 
helyett egy új portásfülkét létesít, ehhez a Tolna Megyei Önkormányzat a 
szükséges, 33 m2 földterületet telekhatár rendezéssel biztosítja. 
  
b., Az új portát és az üzletközpont dél-nyugati telekhatárának kialakítását a Kft. 
tervezetei meg a saját költségén, az Önkormányzattal történő egyeztetés 
alapján, oly módon, hogy az engedélyezési terv benyújtása előtt a Kft. az 
Önkormányzat jóváhagyását köteles megszerezni. 
 
c., A jelenlegi portaépület átépítésének időtartamára a Kft. a Balassa János 
Megyei Kórház által előzetesen elfogadott, az Önkormányzat által jóváhagyott 
feltételekkel mobilportát biztosít az új porta használatba vételéig. 
 
d., Az üzletközpont dél-nyugati, a Megyei Kórházzal határos telekhatár vonalára 
vonatkozóan a Felek kölcsönösen telekhatár vonalrendezésben állapodnak meg. 
Felek kijelentik, hogy a beruházás során a Szekszárd 1876/3 hrsz.-ú ingatlanon 
felépülő ingatlanon felépítmény tulajdonjogának rendezése érdekében 
társasházat alapítanak. A társasházban – a telekhatár rendezéssel érintett – 
kórházi használatban lévő területnek megfelelő telek tulajdoni hányad 
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tulajdonjoga, valamint az új porta, mint önálló társasházi ingatlan tulajdonjoga az 
Önkormányzatot illeti meg. 
   
e., Az önkormányzat vállalja, hogy a Kft. által jelzett határidőig – a mobilporta 
felállítását követően - a jelenlegi portásfülke felépítmény elbontásáról 
gondoskodik.  
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodásuk megvalósításának 
feladata a Kft.-t terheli, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget 
teljes körűen a Kft. visel. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásban rögzítettek 
megvalósítása a Kórházi folyamatos feladatellátást nem veszélyeztetheti. 

 
  

    
 
Szekszárd, 2007……………………. 
 
 
 
Tolna Megyei Önkormányzat                              ARANYHÁZ-PLUSSZ Kft. 
       megállapodó fél                                                 megállapodó fél 
           dr. Puskás Imre                                                    Orosz Imre        
        a Közgyűlés elnöke                                                 ügyvezető 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
                        dr. Bartos Georgina 
                                  aljegyző 
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