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Ügyiratszám: 676-3/2020 Tárgy: A Marcali 326/16 hrsz.-ú, a 326/17 hrsz.-ú, 

valamint a 2640/15 hrsz.-ú ingatlanok telekcsoport 

újraosztása során kialakuló 326/36 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes állami tulajdonba adásának kezdeményezése 

 

 

4/2020. (I.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján kezdeményezi a Marcali 326/16 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

6608 m2 területű, a Marcali 326/17 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9081 

m2 területű, valamint a 2640/15 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 4129 

m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekcsoport 

újraosztása során kialakuló Marcali 326/36 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 1 ha 1560 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) ingyenes 

állami tulajdonba adását. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az 

érdekelteket tájékoztassa, továbbá gondoskodjon a telekalakítási eljárás lefolytatásáról. 

 

Marcali Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - 

ideértve a telekalakítás költségét - megtérítését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi ingatlan állami 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

szükséges nyilatkozatot megtegyen. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi ingatlan ingyenes 

állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a telekalakítás érdekében a 326/16 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

6608 m2 területű, a Marcali 326/17 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9081 

m2 területű, valamint a 2640/15 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 4129 

m2 területű ingatlanból az előterjesztés mellékletében szereplő vázrajz alapján a 328/3 

hrsz.-ú ingatlanhoz csatolandó 4000 m2 területű ingatlan cseréjére vonatkozó 
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megállapodást a 038/10 hrsz.-ú, kivett üzemi terület megnevezésű, 4000 m2 nagyságú 

ingatlan tulajdonosával aláírja. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az 

érdekelteket tájékoztassa, továbbá gondoskodjon az ingatlancsere lefolytatásáról. 

 

Marcali Város Önkormányzata vállalja az ingatlancsere érdekében felmerülő költségek - 

ideértve a telekalakítás költségét - megtérítését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi ingatlan cseréjével 

kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi szükséges nyilatkozatot 

megtegyen. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

K.m.f. 

  

Dr. Sütő László s.k.      Bödőné dr. Molnár Irén 

                      polgármester                                                                      címzetes főjegyző 

 

 

 

 

A kivonat hiteles. Marcali, 2020. február 3 

 

 

 

         Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                                                             címzetes főjegyző 

 


