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E l ő t e r j e s z t é s 

 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. május 26-i ülésére 

a Marcali 328/4 hrsz. ingatlan egy részének értékesítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2016. (IV.07.) számú határozatában 

elidegenítésre kijelölte a Marcali, 328/4 hrsz.-ú, szántó, (1ha 4324 m2) erdő (3893 m2) és rét 

(1ha 0870 m2) művelési ágú, mindösszesen 2 ha 9087 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni 

hányadban önkormányzati tulajdonú ingatlant.  

 

2016. május 24. napján konkrét vételi ajánlat érkezett az AGROTECH Magyarország Kft. 

2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a szám alatti cégtől. Ajánlatában 1200,-Ft/m2 vételárat 

ajánl egy kb. 93 m x 100 m alapterületű ingatlanrészért, amelyen 900 m2 alapterületű, szerviz 

és irodaépület építését tervezik. 

 

A tárgyi 328/4 hrsz. ingatlan és a mellette keleti irányban elhelyezkedő 2636/6 hrsz. kivett 

beépítetlen terület telek-határrendezése jelenleg folyamatban van a Marcali Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályánál.  

 

A telek-határrendezést követően, telekalakítási hatósági eljárást kell lefolytatni, a tervezett 

mintegy 93 m x 100 m nagyságú terület kialakítása érdekében.  

 

Az önkormányzatnak az adásvételi szerződésben szavatolnia kell, hogy a szennyvízvezeték 

kiépítése 2016. december 31-ig megvalósul.  

 

Javaslom, hogy az AGROTECH Magyarország Kft. 2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a 

szám alatti cég ajánlatát a tárgyi ingatlant adás-vétele vonatkozásában a képviselő-testület 

támogassa. 

 

A végső telek kialakulása után, a Kft. ajánlatának birtokában a vevő kijelölést a kialakuló 

helyrajzi szám ismeretében az ingatlan megvásárlására, ismételten a képviselő testület elé kell 

terjeszteni.  

 

Fentiek alapján kérem, hogy döntést hozni szíveskedjenek. 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete az AGROTECH Magyarország Kft. 2900 

Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a szám alatti cég ajánlatát megtárgyalta, és a Marcali, 328/4 

hrsz.-ú, jelenleg szántó, (1ha 4324 m2) erdő (3893 m2) és rét (1ha 0870 m2) művelési ágú, 

mindösszesen 2 ha 9087 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonú 

ingatlanból, a telekmegosztást követően kialakuló - mindösszesen 93 m x 100 m befoglaló 

méretű ingatlanrész - adás-vételi ajánlatát elfogadja. Ezzel egyidejűleg az AGROTECH 

Magyarország Kft. 2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a szám alatti céget vevőül kijelöli.  

Az önkormányzat vállalja, hogy a szennyvízvezetéket közterületen kiépíti az ingatlan 

telekhatáráig 2016. december 31-ig, továbbá kezdeményezi telekalakítási munkarészek 

elkészítését és az eljárás lefolytatását annak teljes költségviselése mellett.  

 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2016. május 24. 

 

 

                                                                                               Dr. Sütő László  

                                                                                               Polgármester sk. 
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