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E l ő t e r j e s z t é s 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 16-ai ülésére 

a Marcali 3060 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat) beadvány érkezett Dr. 

Horváth Ádám 7634 Pécs, Árvácska u. 10/1. szám alatti lakostól (továbbiakban: eladó), 

beadványában a Marcali 3060 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1069 m2 

területű, 1/1 tulajdoni hányadban a tulajdonában álló ingatlant (továbbiakban: tárgyi ingatlan) 

felajánlja megvételre az Önkormányzatnak.  

 

A tárgyi ingatlan a Marcali-Bize városrészben található, délről a Marcali 3062 hrsz. alatti 

kivett kultúrház megnevezésű ingatlan határolja, mely Marcali Város Önkormányzatának 

tulajdonában van. A tárgyi ingatlan megvásárlása után lehetőség lenne a kultúrház melletti 

játszótér és park bővítésére. 

 

Az eladóval előzetes szóbeli megállapodás született az adás-vétel tárgyában. A tárgyi ingatlan 

vételára 400.000 Ft. Az önkormányzat vállalja a szerződéskötés és a Földhivatali átvezetés 

költségét. 

 

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

kezdeményezem a tárgyi ingatlan 400.000 Ft vételárért történő megvásárlását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi ingatlan adás-vétele kapcsán az alábbi 

határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 3060 hrsz. alatti, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, 1069 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban Dr. Horváth 

Ádám 7634 Pécs, Árvácska u. 10/1. szám alatti lakos tulajdonában álló ingatlan 400.000 Ft 

vételárért történő megvásárlásával egyetért. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és kéri 

a polgármestert, hogy az érdekelteket a döntésről tájékoztassa.  

 

A szerződéskötés és a Földhivatali átvezetés költségét az Önkormányzat vállalja. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2019. május 16. 

 

 

                                                                                               Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                     Polgármester 
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