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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatához beadvány érkezett a Német Köztársaság Budapesti 

Nagykövetségétől, (képviseli: dr. Arányi György ügyvédi iroda 1055 Budapest, Stollár B. u. 4.) a 

Marcali 3537 hrsz. kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1832 m2 alapterületű,  1/1 

tulajdoni hányadú ingatlan ingyenes felajánlás vonatkozásában. A földhivatali ingatlan nyilvántartás 

egyéb bejegyzést nem tartalmaz. 

 

Az ingatlan felajánlás oka, hogy a Horvátkúti szennyvíz közműfejlesztéssel kapcsolatban kivettet 

díjat és egyéb az ingatlant terhelő helyi adókat nem kívánják megfizetni, továbbá az ingatlant 

hasznosítani nem kívánják.   

 

Marcali Város vagyongazdálkodási irányelveinek megfelelően az önkormányzat vagyonáról 

szóló 29/2012. (X.19.) rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 18.§ (1) bekezdése értelmében 

vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a Képviselő-

testület határoz. 

A 18.§ (3) értelmében ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan vagyon, melynek 

ismert terhei elérik vagy meghaladják a vagyon értékét. A felajánlott ingatlanokon bejegyzett teher 

nincs, a felajánlás elfogadása nem ütközik akadályba. 

A vagyonrendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében Marcali Város Polgármestereként 

kezdeményezem az ingatlan ingyenes felajánlás elfogadását. 

A tulajdonba kerülés költségeit az önkormányzat vállalja.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján, az ingatlan vonatkozásában döntést 

hozni szíveskedjenek.  
 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Köztársaság Budapesti 

Nagykövetségétől, (képviseli: dr. Arányi György ügyvédi iroda 1055 Budapest, Stollár B. u. 4.) 

érkezett 3537 hrsz. ingatlan vonatkozásában tett felajánlást elfogadja. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali ingatlan 3537 hrsz. kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1832 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant - 

ingyenesen Marcali Város Önkormányzatának tulajdonába veszi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint az ingatlan 

nyilvántartási átvezetés eljárásának lefolytatására. A felmerülő költségeket az Önkormányzat 

vállalja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2016. február 1. 

        Dr. Sütő László  

         Polgármester 


