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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére  
  

 A DAKK Zrt. részére ingyenes használat biztosítása 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő, 
Kiskunhalas belterület 2249. hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Szász Károly 
utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett autóbusz-pályaudvar 
művelési ágban lévő, 87 m2 alapterületű ingatlant és a földterület részét képező meghatározott 
helyiségeket, továbbá a Kiskunhalas belterület 2248 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 
Kiskunhalas, Május 1 téren található, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett közterület 
művelési ágban lévő ingatlan meghatározott részét jelenleg a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a 
továbbiakban: DAKK Zrt.) használja. 
 
A fentiekben nevesített ingatlanokat régóta a DAKK Zrt. – korábban a jogelődje, a Kunság Volán 
Autóbuszközlekdési Rt. - távolsági autóbusz-pályaudvar céljára használja, viszont a használatot sem 
szerződés, sem egyéb megállapodás nem rendezi. 
 
Kiskunhalas Város Polgármestere 2017. május 3. napján elektronikus levélben – egy korábbi 
személyes egyezetésre hivatkozással - kereste meg a DAKK Zrt. vezérigazgatóját az autóbusz-
pályaudvar jogi sorsának mielőbbi rendezése érdekében. A levél mellékleteként megküldésre került a 
haszonkölcsön szerződés tervezet is, mely a fentiekben nevesített ingatlanok ingyenes használatát 
biztosítják a DAKK Zrt. részére. 
 
A DAKK Zrt. képviselői a fenti levél hatására személyes megbeszélést kezdeményeztek, ahol 
egyeztetésre kerültek a haszonkölcsön szerződés tervezet bizonyos részei. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2017. számú határozatával döntött a 
buszpályaudvar környezetének telekrendezéséről. Az Önkormányzat pályázatot nyújt be egy teljesen 
új, korszerű autóbusz-pályaudvar építésére. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ingyenes 
használatról rendelkező haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására, valamint az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
Értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Kiskunhalas, 2017. június 22. 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


