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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

35/2009. (XI. 27.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

szóló 12/2004. (IV.23.) számú rendelet módosításáról 

 

 

1. §. 

 

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004.(IV.23.) számú 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott – korlátozott forgalomképes 

önkormányzati vagyon – 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott – forgalomképes önkormányzati vagyon – 3. számú 

melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

2. §. 

 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) E rendelet a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő 1 helyrajzi szám és 1597/34 helyrajzi szám 

vonatkozásában a megosztást követően kialakuló terület adásvételi szerződésének megkötése napján lép 

hatályba. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

szóló 12/2004. (IV.23.) számú rendelet módosításáról szóló 

35/2009. (XI. 27.) számú rendeletének 

 

INDOKOLÁSA 

 

I. 

 

A Rendelet módosítás egyik oka, hogy a Vagyonrendelet 25.§.(2) bekezdése alapján Amennyiben a 

korlátozottan forgalomképes vagyon értékesítésének célszerűsége indokolt, a vagyon forgalomképessé 

nyilvánításáról a Képviselőtestület – a vagyon jellege szerint illetékes bizottság véleményezését követően – 

esetenként dönt. 

A Marcali 1 helyrajzi számon nyilvántartott Polgármesteri Hivatal területéhez tartozó, így a korlátozottan 

forgalomképes vagyon részét képező Szegedi utcához csatlakozó 184 m
2
 átjáró megvásárlására nyújtott be vételi 

kérelmet a két szomszédos ingatlan tulajdonosa. A terület önálló telekként nem alakítható ki, rendezési terv 

szerint a két szomszédos ingatlanhoz eladást követően telekhatár rendezéssel hozzákapcsolható. 

A Marcali 1597/34 helyrajzi számon nyilvántartott Kozma Andor utcai Sporttelep területéhez tartozó, így a 

korlátozottan forgalomképes vagyon részét képező garázssor melletti 7 m
2
 nagyságú terület megvásárlására 

nyújtott be kérelmet a szomszédos garázs tulajdonosa. A terület önálló telekként nem alakítható ki, rendezési 

terv szerint a szomszédos ingatlanhoz eladást követően telekhatár rendezéssel hozzákapcsolható. 

Mindkét esetben a vagyonrendelet 2. számú mellékletében e korlátozottan forgalomképes vagyon részét képező 

terület az értékesítést követően csökkenni fog. 

A Rendelet módosítás másik oka, hogy a Képviselő-testület döntött, hogy a GYÉK a Noszlopy Iskolához 

kerüljön, így azt a Forgalomképes vagyoni körből a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe át kell sorolni. 

A rendeletmódosítás mellékletében sötétszürke aláfestéssel jelöltük a rendelet hatályba lépésével törlendő 

sorokat, és piros színnel beírtuk az egyidejűleg bekerülőket. 

 

Marcali, 2009. november 17. 

 

 

        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

           jegyző 

 


