
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2017. szeptember 28-i ülésére 

 
 
Tárgy: Sóstói strand ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése 
 
Az előterjesztést készítette: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető   
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 
Elfogadásához egyszerű 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. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 

Sóstói strand ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése 
tárgyában 

 
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a Sóstói strand turisztikai célú 
infrastrukturális fejlesztésére. A terület tulajdonosa Önkormányzatunk, a strand területén álló 
felépítmények azonban a Sóstó Idegenforgalmi Kft. tulajdonát képezik. Ez az ingatlan-tulajdoni 
helyzet a pályázat lebonyolítása szempontjából rendezendő, hiszen a pályázat megkívánja a 
rendezett tulajdoni viszonyokat. 
 
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Sóstó Idegenforgalmi Kft.-vel a felépítmények tulajdonjogának 
megszerzéséről. A tulajdonos nyitott a megegyezésre, számára a csere útján történő rendezés felel 
meg. Kérésünkre a Halasi Városgazda Zrt. lehetséges csereingatlanokról adott tájékoztatást, ezek 
egyeztetése a Kft.-vel folyamatban van. A sóstói felépítményekre értékbecslés készült, mely az 
épületek értékét 7.5 millió Ft-ban állapította meg, ez alapján az ingatlancsere ügylet jóváhagyása 
vagyonrendeletünk szerint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Jelen előterjesztésben a Képviselő-testület elvi támogatását kérem a csere 
lebonyolításához. 
 
A már említett pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés határozati javaslatának második pontja. Az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum szerint rendezettnek tekinthető a 
tulajdonviszony, ha a fejlesztésre kerülő ingatlan nem a pályázó tulajdona, azonban annak 
birtoklására szerződésen alapuló joga van. Erre megfelelő forma a vagyonhasznosítási szerződés. 
Ennek előkészítésére kérek felhatalmazást a Képviselő-testülettől. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a 
Sóstói strand területén, a 6391 hrsz alatti ingatlanon álló, a Sóstó Idegenforgalmi Kft. 
tulajdonában levő felépítmények tulajdonjogát ingatlancsere útján megszerezze. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a 
Halasi Média és Kultúra Np Kft. turisztikai célú fejlesztésre irányuló pályázatot 
nyújtott be – a Sóstói strand ingatlanát vagyonhasznosítási szerződés keretében 
hasznosításra át kívánja adni a Halasi Média és Kultúra Np Kft.-nek. A Képviselő-
testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2017. októberi ülésére a 
vagyonhasznosítási szerződés tervezetét terjessze be. 
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Kiskunhalas, 2017. szeptember 19. 
           Fülöp Róbert s.k. 


