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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-i ülésére 

a Marcali-Kéthely kerékpárút Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz 

tartozó állami ingatlanok ingyenes önkormányzati vagyonátruházásának 

tárgyában 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közlekedési Operatív Program keretében Marcali Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) kerékpárutat épített 2013-ban. A kerékpárút Marcali 

közigazgatási területén több olyan állami tulajdonú ingatlant is érint, amelyek országos 

közutak. A pályázatkezelő-szervezet, valamint a hatályos előírások által előírt rendezett 

tulajdonviszonyok követelményének megfelelően, az érintett ingatlanokkal kapcsolatban 

telekmegosztást kell kezdeményezni az Önkormányzatnak a tulajdonosi jogokat gyakorló 

Közlekedésfejlesztési Közlekedési Központnál (a továbbiakban: KKK). A kialakuló, 

kerékpárúttal érintett ingatlanok esetében az Önkormányzat kezdeményezi az ingyenes 

átruházási eljárás megindítását a KKK- nál. Az eljárásban érintett ingatlanok a következők: 

Marcali 1007/1 (117 m2), 0195/1 (54 m2), 0420/1 (174 m2). Az eljárással kapcsolatban 

felmerülő minden költséget, díjat az Önkormányzatnak kell megtérítenie.  

Az önkormányzatok feladatainak ellátásához az állam tulajdonában álló ingatlanokat 

ingyenesen tulajdonba kérhetik, amelyet az alábbi jogszabályok tesznek lehetővé;   

- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36.§ (2) bek. c) pontja alapján ingyenes 

vagyonátruházás helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása 

alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében történhet.  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 

2. pontja alapján településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása). 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ r) pontja alapján a kerékpárút: 

jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt közút. 

 

Kérem, hogy a képviselő- testület az előterjesztést tárgyalja meg és hatalmazza fel dr. 

Sütő László Polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges 

nyilatkozatok megtételére, megállapodások aláírására. 
 

 



 

Határozati javaslat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és felhatalmazza 

dr. Sütő László Polgármestert a Marcali 1007/1, 0195/1, 0420/1 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos eljárás kezdeményezésére a Közlekedésfejlesztési 

Közlekedési Központnál, valamint az eljárással kapcsolatos összes nyilatkozat, megállapodás 

megkötésére, aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2016. április 22. 

 

         Dr. Sütő László s.k.  

             polgármester 


