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Tárgy : Balatonkenese település állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának megrendelése 

 

 

Előterjesztő: Rozs Péter - alpolgármester 

Előkészítette: Kovács Márta – műszaki titkár  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával megbízott tervezőknek 

szükségük van Balatonakarattya EOV koordinátahelyes, digitális földhivatali térképére. Ez 

sajnos nem áll Balatonakarattya rendelkezésére. Hivatalosan a Nemzeti Kataszteri Program 

Nonprofit Kft.-től (NKP NKft.) tudjuk megrendelni. 

 

A mindenki előtt ismert okok miatt Balatonakarattya település még nem szerepel önállóan az 

állami ingatlan-nyilvántartásban, hanem Balatonkenese településsel közösen, ezért kértük 

Balatonkenese településre az árajánlatot. 

 

Előterjesztésemhez mellékelem az NKP NKft. ajánlatát, mely alapján az állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázis átadására 3 konstrukcióba kerülhet sor. Az éves frissítések 

megrendelése opcionális. 

 

1. Saját hatáskörbe tartozó feladataink ellátása céljából határozott idejű folyamatos 

adatátadási díja: 2.056.341.- Ft + ÁFA 

- évi frissítés díja 294.075.- Ft + ÁFA 

 

2. Saját hatáskörbe tartozó feladataink ellátása céljából határozott idejű folyamatos bérleti 

konstrukcióban az adatátadási díja: 1.038.452.- Ft + ÁFA 

- évi frissítés díja 656.505.- Ft +ÁFA 

 

3. A településrendezési eszközök módosítása céljából egyszeri adatátadási díja: 

1.645.073.- Ft +ÁFA 
- frissítés és más célú felhasználás nem lehetséges 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy Balatonakarattya településre vonatkozó térképi adatbázist a 

határvonal törési pontjainak EOV koordinátáinak megadásával kérhetjük a FÖMI-től. 

(Földmérési és Távérzékelési Intézet) Az időhiány miatt, Polgármester Asszony utasítására, 

kértünk árajánlatot Balatonkenese adatbázisára, de szándékunkban áll a határvonal 

koordinátáinak is a beszerzése, mely földmérő segítségével a Földhivatalból szerezhető be. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok közül szíveskedjenek megjelölni a 

megrendelendő konstrukciót. 
 

Balatonakarattya, 2016. március 24. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

           Rozs Péter 

         alpolgármester 

 

 

 

 

 



1. Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2016. (III.30.) önkormányzati határozata 

 

Balatonkenese település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának 

megrendeléséről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonkenese település állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisát határozott idejű folyamatos, saját hatáskörbe tartozó 

feladatainak ellátása céljából a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től 2.056.341.- Ft + 

ÁFA értékben megrendeli. 

Az adatállományok évi egyszeri alkalommal március 31-ig történő frissítését kéri 294.075.- 

Ft+ÁFA díj ellenében / nem kéri.  

 

Felelős: Rozs Péter alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2016. (III.30.) önkormányzati határozata 

 

Balatonkenese település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának 

megrendeléséről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonkenese település állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisát határozott idejű folyamatos - bérleti konstrukcióban - saját 

hatáskörbe tartozó feladatainak ellátása céljából a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-

től 1.038.452.- Ft + ÁFA értékben megrendeli. 

Az adatállományok évi egyszeri alkalommal március 31-ig történő frissítését kéri 656.505.- 

Ft+ÁFA díj ellenében / nem kéri.  

 

Felelős: Rozs Péter alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2016. (III.30.) önkormányzati határozata 

 

Balatonkenese település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának 

megrendeléséről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonkenese település teljes állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisát egyszeri településrendezési eszközök módosítása céljából a 

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től 1.645.073.- Ft + ÁFA értékben megrendeli. 

 

Felelős: Rozs Péter alpolgármester 

Határidő: azonnal 


