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15. számú előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. december 15-i ülésére 

 A Marcali 3803 hrsz országos közútként jegyzett ingatlan (Horvátkúti utca) ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vételéről valamint a 0110/2 hrsz. ingyenes állami tulajdonba adásáról 

Tisztelet Képviselőtestület! 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága az ingatlan nyilvántartási felülvizsgálat 

során megállapította, hogy a Marcali 3803 hrsz-ú országos közútként bejegyzett ingatlan  - melynek 

tulajdonosa a Magyar Állam és vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – 

országos közúti érdeket nem szolgál, ezért igazgatóságuk kezdeményezte az út térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását. A szennyvízhálózat építése után a helyreállítás és az Állami 

Közútkezelő által vállalt árokburkolás, padkarendezés, elkészült az átvételnek akadálya nincs.  

Megállapította továbbá, hogy a Marcali 0110/2 hrsz-ú közút tulajdonosa Marcali Város 

Önkormányzata, miközben a közúti szakasz a 6818. sz. Horvátkút-Somogysámson összekötő út részét 

képezi. Igazgatóságuk kezdeményezi az útszakasz térítésmentes állami tulajdonba vételét.  

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, mely alszám kerül  önkormányzati tulajdonba és mely marad állami tulajdonban. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali 3803 hrsz. ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről valamint a 0110/2 hrsz. ingyenes állami tulajdonba 

adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali állami tulajdonban lévő 3803 

hrsz-ú országos közút ingatlan 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 Önkormányzat tulajdonában lévő 

0110/2 hrsz. közút megnevezésű ingatlant 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. december 1. 

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester 
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