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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2019. május 9-i rendkívüli nyilvános testületi ülésére 

 

Tárgy: Kratochvil Károly Interaktív Hadtörténeti Központ kialakítása céljából 

ingatlanok adásvétele  

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester  

 

Előkészítette: Kiss Richárd igazgatási ügyintéző 

 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A Kratochvil Károly Tábornok egyköri balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá 

alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III.25.) Kormány határozat (a 

továbbiakban: Határozat) a Balatonszepezd, belterület 431 és 432 helyrajzi számok alatt 

található ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) interaktív hadtörténeti központtá történő 

átalakításáról döntött.   

 

A Határozat 2. pontja alapján, annak megvalósítása céljából Balatonszepezd Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Ingatlanokat megvásárolja és felújítja. 

 

A tulajdoni lapok lekérdezésével megállapítást nyert, hogy Balatonszepezd, belterület 431 

hrsz-ú, 538 m
2
 alapterületű, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű forgalomképes ingatlan ½ 

arányú tulajdoni illetősége Mohos Károly, valamint ½ arányú tulajdoni illetősége Mohos 

Károlyné tulajdonát képezi. A Balatonszepezd, belterület 432 hrsz-ú, 1028 m
2
 alapterületű, 

kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalomképes ingatlan 1/1  arányú tulajdoni 

illetősége Mohos Károly tulajdonát képezi.  

 

A Határozat 4. pontja a rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére 

150.000.000, - Ft egyszeri átcsoportosítást rendelt el az Önkormányzat javára. Az összeg 

2019.05.06-i nappal megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

 

A fent megnevezett keretösszegből Ingatlanok megvételére fordítható együttes vételár bruttó 

70.000.000, - Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

  



 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 1156/2019. (III.25.) Kormány határozat 

szerinti Kratochvil Károly Interaktív Hadtörténeti 

Központ kialakítása céljából a Balatonszepezd, 

belterület 431 hrsz-ú, 538 m
2
 alapterületű, kivett 

hétvégi ház, udvar megnevezésű, valamint a 

Balatonszepezd, belterület 432 hrsz-ú, 1028 m
2
 

alapterületű, kivett gazdasági épület, udvar 

megnevezésű forgalomképes ingatlanokat bruttó 

70.000.000,- Ft összegben meg kívánja vásárolni.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Balatonszepezd, 2019. május 8. 

 

 

 dr. Sebestyén László  

polgármester 

 


