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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2011. (IV. 29.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV. 23.) számú rendeletének módosításáról  
 

1. § 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdés d) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„d) egyházak, alapítványok, más társadalmi szerveztek részére;” 
 

2. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 12/2004. (IV. 23.) számú rendeletének módosításáról szóló  

20/2011. (IV. 29.) sz. rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Az Álomvilág Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) azzal a kérelemmel fordult Marcali Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy a volt boronkai Óvoda épületét, amely jelenleg üresen áll, 
szíveskedjenek az Alapítvány számára ingyenesen 2011. június 1. napjától egy évre használatba adni. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységi körei: 8891 gyermekek napközbeni ellátása, 8532 szociális ellátás 
elhelyezés nélkül (nyári tábor), 8042 m.n.s. felnőtt- és egyéb oktatás, 9133 m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység (szakkörök, klubok); vállalkozási tevékenységei: 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzati vagyon használatát ingyenesen átengedni csak a képviselő-testület minősített 
többséggel hozott döntése alapján lehet. Az ingyenes használatba adás lehetőségei taxatív módon fel vannak 
sorolva a hivatkozott 14. § (1) bekezdésben, amely a közalapítványokra tartalmaz rendelkezést, miként az 
egyházakra és más társadalmi szervezetekre is, de a közhasznú alapítványokra nem.  

A kérelem pozitív elbírálásához szükséges a fentiek miatt a Rendelet módosítása. 
 
Marcali, 2011. április 21. 
      

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


