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           18. számú előterjesztés 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. november 24-i ülésére 

 A Marcali 6805. sz. Marcali-Galambok összekötő út korszerűsítése során kialakult ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről valamint ingyenes állami tulajdonba adásáról 

Tisztelet Képviselőtestület! 

A 6805. Marcali-Galambok összekötő út felújításával érintett ingatlanok telekalakítási eljárása 

megtörtént. A telekalakítások ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. Az eljárás során 

kialakultak olyan ingatlanok, amelyek országos közúti érdeket nem szolgálnak, ezért a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság kezdeményezte azok önkormányzati tulajdonba adását.  

Az érintett ingatlanok az alábbiak:    

 

 

 

Hrsz. Műv.ág Terület (m2) AK 

Telekalakítás előtt 02/1 országos közút 2.7619 0.00 

Telekalakítást követően 02/3 országos közút 4248 0.00 

  02/4 helyi közút 3091 0.00 

  02/5 országos közút 10826 0.00 

  02/6 helyi közút 852 0.00 

  02/7 országos közút 64 0.00 

  02/8 helyi közút 1401 0.00 

  02/9 országos közút 6796 0.00 

  02/10 közterület 341 0.00 

Telekalakítás előtt 4111/16 kert 444 1.70 

Telekalakítást követően 4111/18 közterület 104 0.00 

  4111/19 országos közút 36 0.00 

  4111/20 közterület 304 0.00 

 
A  4638/1 hrsz. ingatlan amely telekalakítás előtt önkormányzati tulajdonban volt, telekalakítást 
követően az országos közút részét képezi, ezért kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Somogy Megyei Igazgatóság az ingatlan állami tulajdonba vételét: 
 

   Hrsz. Műv.ág Terület (m2) AK 

Telekalakítás előtt 4638/1 rét 371 1.55 

  4638/3 gyümölcsös 74 0.28 

  4638/4 gyümölcsös 39 0.15 

  4638/6 kert 67 0.16 

  4639/8 kert 22 0.05 

 



Telekalakítást követően 4638/4 országos közút 573 0.00 

 

A képviselő-testületnek határozatban kell felhatalmaznia a Polgármester a hatósági átminősítéssel 

és az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. Szükséges ezen kívül a határozatban a pontos helyrajzi számok 

feltüntetése (azaz mely jelenlegi hrsz.-ból mely alszám kerül  önkormányzati tulajdonba és mely 

marad állami tulajdonban). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali 6805. sz. Marcali-

Galambok összekötő út korszerűsítése során kialakult ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vételéről valamint ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza. 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 6805. sz. Marcali-Galambok 

összekötő út korszerűsítése során állami tulajdonban lévő 02/1 hrsz-ú országos közútból kialakult 

02/4, 02/6, 02/8, 02/10 hrsz.-ú ingatlanok valamint a 4111/16 hrsz-ból kialakult 4111/18; és 4111/20 

hrsz. ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével egyetért. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági átminősítéssel és az átadás átvétellel kapcsolatos teljes 

körű lebonyolítás során a szükséges jognyilatkozatokat az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétellel 

kapcsolatos eljárás során megtegye. A költségviselés az összes járulékos költség (az átminősítés díja 

és az ingatlan nyilvántartási bejegyzés költsége) viselése az átadót terheli.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 4638/1 hrsz.–ú  rét művelési ágú 

371 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, mely a telekalakítást követően 4638/4 hrsz-

ú országos közút megnevezésű ingatlan része, térítésmentesen állami tulajdonba, és a KKK kezelésébe 

adja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 

állami tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. A költségviselés az összes járulékos 

költség (az átminősítés díja és az ingatlan nyilvántartási bejegyzés költsége) viselése az átvevőt terheli.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2016. november 18. 

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 
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