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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. július 16-ai ülésére 

 

a Marcali 326/36 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásának 

kezdeményezéséről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

      

Az Országos Rendőr-Főkapitányság Gazdasági Főigazgatósága 2019. november 6-án 

megkereste Marcali Város Önkormányzatát, miszerint a légimentés országos 

lefedettségének biztosításához, valamint a kivonulások optimális 15 perces mentési 

idejének betartásához a meglévőkön kívül további légimentő bázisok létesítése szükséges. 

A légimentésre kijelölt települések közül Marcali városban a Rendőrség nem rendelkezik a 

légimentő bázis kialakításához szükséges építési területtel. 

 

Olyan önkormányzati tulajdonú ingatlant kívánt a Készenléti Rendőrség igényelni, ami kb. 

10 000 m2 nagyságú, szilárd burkolatú és közútkapcsolattal rendelkezik, valamint magas 

fák, magasfeszültségű légvezetékek, adótorony és a repülés biztonságát veszélyeztető 

egyéb objektum nem helyezkedik el rajta. 

 

Többszöri egyeztetés után a légimentő bázis kialakításához szükséges építési telek 

telekalakítással az 1/1 tulajdoni hányadban Önkormányzati tulajdonban lévő 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 ingatlanokból kerül 

kiszabályozásra.  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (I.23.) számú 

határozatában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 108. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte az 1/1 tulajdoni hányadban 

Önkormányzati tulajdonú 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 ingatlanok telekcsoport újraosztása során kialakuló Marcali 326/36 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1560 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: 

tárgyi ingatlan) ingyenes állami tulajdonba adását. 
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A SMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a 804016/8/2020. ügyiratszámú 

határozatában engedélyezte a Marcali, 326/16, 326/17, 328/3 és 2640/15 hrsz-ú ingatlanok 

végleges telekcsoport újraosztását, azon belül a Marcali 326/36 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, 1 ha 1560 m2 területű ingatlan kialakítását. 

 

A bekövetkezett változások indokolják a 4/2020. (I. 23.) számú képviselő-testületi 

határozat 1. részének aktualizálását. 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és 

szíveskedjen az alábbi határozati javaslatba foglaltak szerint dönteni: 

        

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

alapján kezdeményezi a SMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 

804016/8/2020. ügyiratszámú határozata alapján kialakításra került Marcali 326/36 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1560 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: 

tárgyi ingatlan) ingyenes állami tulajdonba adását. 

 

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

érdekelteket tájékoztassa.  

 

Marcali Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

 

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

 

 

Marcali, 2020. július 10. 

 

                                                                                   Dr. Sütő László 

                                                                                      polgármester   


