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13 számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-én
tartandó soron következő nyilvános ülésére a Marcali 059 helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Marcali 059 helyrajzi szám alatt található volt honvédségi lőtér jelenleg 1/1 tulajdoni
arányban a Magyar Állam tulajdonában áll. Az ingatlan kivett honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánított terület megnevezésű, 32 ha 3140 m2 nagyságú. 2012. augusztusában már
kezdeményeztük ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, de akkori kérelmünket
elutasították.
Az ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért
felelős miniszter gyakorolja a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
útján, amely szervezet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogutódja.
Javaslom, hogy kezdeményezzük ismételten az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülését, hogy e terület – a Kormány erdőtelepítést ösztönző törekvéseihez kapcsolódva - a
közmunkaprogram keretében erdőtelepítésre felhasználható legyen.
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerinti határozatot
szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület meghozni:
Határozati javaslat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földügyi Központ
útján az agrárminiszternél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában lévő, Marcali külterület 059 helyrajzi számon felvett, „kivett
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezésű, 32 ha 3140 m2
területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
településfejlesztés, településrendezés, valamint a 11. pontjában foglalt helyi
környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és közmunkaprogram megvalósítása keretében történő erdőtelepítés céljára
kívánja felhasználni.
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3. Marcali Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi/természetvédelmi/régészeti védettség
alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Marcali külterület 059
hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az agrárminiszter felé - a Nemzeti Földügyi Központ útján
- teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi szükséges nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Marcali külterület 059
hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.
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