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E l ő t e r j e s z t é s 
MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. június 18-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
2014. november 20-án Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete 203/2014. (XI.20.) számú 
határozatában Kanyar Roland és Péterdi Zsófia 8700 Marcali, Kinizsi u. 10. szám alatti lakosokat a 
Marcali, Végvári u. 9. szám alatt található 2153 hrsz. ingatlanból kb. 900 m2-nyi területrész 
vonatkozásában vevőül kijelölte.      
 
A Marcali 2153 hrsz. ingatlan kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéssel, 3563 m2 
alapterülettel, 1/1-ben az Önkormányzat tulajdonában van nyilvántartva. A 2154 hrsz. ingatlan 
tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Péterdi Zsófia. 
Péterdi Zsófia 2015.06.09. napján kérelemmel fordult az önkormányzathoz és kérte a vevőkijelölés 
módosítását. Kérelmében előadta, hogy mivel a 2154 hrsz. ingatlan egyedüli tulajdonosa, - mellyel 
a 900 m2-es terület összevonásra kerül - az eljárást egyszerűsítendő, egyedüli vevőként kívánja az 
adás-vételt lebonyolítani.  
 
Idő közben a telekalakítás vázrajzai elkészültek, jogerőssé váltak, az értékesítendő területrész 900 
m2.  
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület a korábbi 203/2014. (XI.20.) számú határozatát módosítsa, és 
egyedüli vevőül Péterdi Zsófia 8700 Marcali, Kinizsi u. 10. szám alatti lakost jelölje ki. Az ingatlan 
vételára 1.500,- Ft/m2 azaz 900 m2 földterülettel számolva mindösszesen 1.350.000,- Ft. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján, az ingatlan vonatkozásában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
 
Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2014. (XI.20.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
Marcali, Végvári u. 9 szám alatti 2153 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
3563 m2 alapterületű ingatlanból 900 m2 területrész értékesítésének szándékával egyetért, 
kérelmező Péterdi Zsófia 8700 Marcali, Kinizsi u. 10. szám alatti lakost vevőül kijelöli, az 
önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete, és az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 
19/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően. A telekhatár-rendezés 
során a 2153 hrsz. területből kialakított 900 m2 területet össze kell vonni a 2154 hrsz. ingatlannal.  
 
A tárgyi terület vételára 1.500,- Ft/m2 azaz mindösszesen 1.350.000,-Ft. A telekhatár rendezéssel, 
az adás-vétellel kapcsolatos kiadások valamint a földhivatali átvezetés költségei a vevőt terhelik.  
 



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 90 nap. 
 

 
Felelős: dr. Sütő László polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Marcali, 2015. június 10. 
 
                                                                                               Dr. Sütő László  
                                                                                               Polgármester 
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