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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 
 
 

Tárgy: Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele 
 
Az előterjesztést készítette: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző   
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   
 
 
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
 
 
 
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

        jegyző   
 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k. 
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. augusztus 10. 
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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. augusztus 16-i rendkívüli ülésére  

  
Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele tárgyában 

 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
2016. november 24. napján tartott ülésén a 289/2016. számú határozatával döntött arról, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő 
Kiskunhalas belterület 1815/110 és 1815/111 hrsz-on nyilvántartott ingatlanokat nyilvános 
pályázat útján történő értékesítésre jelöli ki, valamint ezzel egyidejűleg megbízta a Halasi 
Városgazda Zrt-t (a továbbiakban: Zrt.) az értékesítési eljárás vagyongazdálkodási 
szabályoknak megfelelő lefolytatására. 
 
A Zrt. tájékoztatása alapján az ingatlanok értékbecslését elkészítették, miszerint az 1815/110 
hrsz-on nyilvántartott, 3575 m2 alapterületű, beépítetlen terület művelési ágban lévő ingatlan 
minimális ára 10.693.348,- Ft. Az 1815/111 hrsz-on nyilvántartott, 4783 m2 alapterületű, 
jelenleg átminősítés alatt álló ingatlan minimális ára 14.306.652,- Ft.  
 
A Zrt. az ingatlanok hasznosítására több alkalommal felhívást tett közzé. Két gazdasági 
társaság nyújtott be pályázatot a Zrt. részére. 2017. július 25. napján közjegyző előtt zártkörű 
versenytárgyalás megtartására került sor. A versenytárgyalást a MERKBAU Építőipari és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 27.400.000,- Forint vételár ajánlásával nyerte 
meg. 
 
A zárt versenytárgyalásról szóló jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az adásvételi 
szerződés megkötésére 2017. augusztus 25. napjáig kerül sor úgy, hogy a vételárat a szerződés 
aláírásának napjától számított 15 napon belül kell a nyertes ajánlattevőnek megfizetnie az 
Önkormányzat részére. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) 
bekezdése alapján és a 14. § (5) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti 
meg.  
 
Az Önkormányzat a fentiek alapján levélben kereste meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) annak érdekében, hogy az állam nevében kíván-e élni az 
elővásárlási joggal. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdés alapján az MNV Zrt-nek 35 napon belül kell 
nyilatkozatot tennie. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 
1815/110 és 1815/111 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok tulajdonjogának adásvételi 
szerződés formájában történő átruházásához. 
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2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Halasi 
Városgazda Zrt-t az adásvétellel összefüggő feladatok ellátására. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
jognyilatkozatok megtételére azzal a feltétellel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján és a 14. § (5) bekezdésében 
meghatározott eljárásrend szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
A határozatról értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
   Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgató 

Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 

 
 
Kiskunhalas, 2017. augusztus 10.     

 
Fülöp Róbert polgármester távollétében: 

       Farkas Dániel alpolgármester s.k. 

 

 
 


