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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. október 26-i ülésére 
Hozzájárulás jelzálog törléséhez tárgyában 

 
 
A Halas Acél Kft. (Kiskunhalas, Radnóti Miklós u. 33.) a Kiskunhalasi Ipari Park fejlesztési 
koncepciójában leírt módon, a koncepció előírásainak megfelelve 2009. júliusában megvásá-
rolta a 6046/1 hrsz alatti 3.172 m2 nagyságú és a 6046/3 hrsz alatti, 10.209 m2 nagyságú terü-
letet. A Kft. szerződésben vállalta, hogy a 6046/1 hrsz területen az aláírástól számított két 
éven belül 600 m2-es gyártócsarnokot épít és 3 éven keresztül 20 fő munkavállalót foglalkoz-
tat a beruházás befejezését követő három éven keresztül. A szerződést a határidő tekintetében 
2012. májusi határozat szerint módosították. 
 
A Kft. 2012. év végéig építési kötelezettségének 100-%-át, foglalkoztatási kötelezettségének 
85 %-át teljesítette, melyet a Képviselő-testület a 297/2012. Kth. számú határozatával elis-
mert, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a szerződésben a vételárhátralék biztosítására rögzített 
csaknem 24 millió Ft jelzálog ennek megfelelő mértékű mérséklésre kerüljön. A megmaradó 
3.594.750.- Ft összegű lejzálog a 6046/1 hrsz alatti ingatlanra került bejegyzésre. 2016-ban a 
Halas Acél Kft. megszűnt oly módon, hogy beolvadt a Zoo-Farmtek Kft.-be. A cég jelezte a 
változást Önkormányzatunk felé, csatolta a cégbírósági bejegyzést is, egyben nyilatkozott ar-
ról, hogy a megszűnt cég Önkormányzat felé fennálló kötelezettségének teljesítését a Zoo-
Farmtek Kft. vállalja. A 6046/1 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa tehát a Zoo-Farmtek Kft., az 
ingatlan-nyilvántartásban a jelzálogjog változatlan formában be van jegyezve. 
 
A Zoo-Farmtek Kft. vezetése kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy tekintettel a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésre járuljon hozzá a még fennálló jelzálog tör-
léséhez. A becsatolt állományi létszám kimutatásokból látható, hogy a 2012-ben még fennálló 
15%-nyi foglalkoztatási kötelezettsége teljesült. A cég a telephelyen üzemel, városi mérték-
ben stabil és megbízható vállalkozásnak tekinthető, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, 
hogy nyugtázza a szerződés teljesülését és járuljon hozzá a jelzálog törléséhez. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja a Halas Acél Kft. és 
az Önkormányzat között 2009. július 6-án kelt adásvételi szerződésben foglalt kötele-
zettségek teljesítését, melyet részben a Halas Acél Kft. jogutódjakén a Zoo-Farmtek Kft. 
teljesített. A Képviselő-testület hozzájárul a 6046/1 hrsz alatti ingatlan terhelő 
3.594.750.- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog törléséhez, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a törlési engedélyt kiadja. 
 
Határid ő:   azonnal 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Zoo-Farmtek kft., 6400 Kiskunhalas, Majsai út 29. A ép. 

Csendes Ildikó osztályvezető helyben 
Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
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