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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. december 14-i ülésére 
 

Hozzájárulás telekhatár rendezéshez a Halászcsárda utca kialakítása kapcsán 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 103/2017. számú 
határozatában (továbbiakban: határozat) felhatalmazta a polgármestert, hogy a szabályozási terv szerint 
közterületnek szabályozott, jelenleg nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlanrészek tulajdonjogát meg-
szerezze a Halászcsárda utcában tervezett útépítés megvalósítása érdekében. 

Az utcában található az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. (továbbiak-
ban: AH Zrt.)  tulajdonában álló, 6339/2 hrsz.-ú ingatlan, amely – több más ingatlan mellett – érintett a ter-
vezett a közterület alakítással. 

A fenti döntést követően, a nyár folyamán a Földhivatal által hivatalból indított térképezési hiba kijavítására 
irányuló, ingatlan-nyilvántartási eljárás eredményeképpen az AH Zrt. tulajdonában álló 6339/2 hrsz.-ú ingat-
lannak a 6338 hrsz.-ú közterület felőli telekhatára olyan módon változott meg, hogy a szabályozási vonal 
kialakítása csak úgy vált lehetségessé, hogy a közterületbe eső 142 m2 nagyságú ingatlanrész megszerzése 
mellett, az Önkormányzatnak is szükséges átadnia 3 m2 nagyságú területet az AH Zrt. részére (lásd 1. mel-
léklet). A telekalakítás eredményeként 139 m2-el növekszik meg az érintett közterület nagysága, a területre 
készült értékbecslés 2235 Ft/m2-ben határozta meg az ingatlanok négyzetméterenkénti bruttó piaci forgalmi 
értéket. 

Tekintettel arra, hogy a határozat nem ad felhatalmazást Önkormányzati tulajdon elidegenítésére - továbbá 
az SZMSZ is csak abban az esetben utalja a Polgármester hatáskörébe ilyen esetekben a döntési jogkört, ha 
az közterületet nem érint -, testületi döntésre van szükség a terület átadásával járó megállapodás létrejötté-
hez. 

Az ingatlanügylet végrehajtása telekhatár rendezéssel valósulhat meg egy kétoldalú megállapodás alapján, 
ahol a kifizetés adás-vétel jogcímen történik, a mellékelt vázrajz alapján. 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezet elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 6338 hrsz-ú, 
közterület művelési ágú közterület telekhatár rendezéséhez a mellékelt vázrajz alapján hozzájárul, 
amennyiben a telekalakítást az illetékes földhivatal jogerős határozattal jóváhagyja. A Képviselő-
testület a 6338 hrsz.-ú közterületnek, a mellékelt vázrajz szerinti 3 m2 nagyságú részét forgalomképes-
sé nyilvánítja a közterületek szabályozási tervnek megfelelő kialakítása érdekében. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 6338 hrsz-ú 
területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott 3 m2 nagyságú részét értékesíti 
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar M űsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. (Cg. 01-10-042190, stat. jel: 
10834730-6020-114-01. adószám: 10834730-2-44.) 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33. sz. alatti 
tulajdonos (továbbiakban: AH Zrt.) részére értékbecslés alapján, 6.705.- Ft vételárért, mely vételár 
levonásra kerül az Önkormányzat által a 6339/2 hrsz.-ú ingatlan közterületként szabályozott részért 
fizetendő 317.370.- Ft vételár összegéből. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 3 m2 területrész a 
6339/2 hrsz. alatti ingatlanba becsatolásra kerüljön. 
Az ingatlanügylettel kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, a megosztási vázrajzot az AH 
Zrt. készíti el saját költéségén. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során szükséges minden hozzájárulás megadására és 
nyilatkozattételre. 
 
 



Határid ő:   azonnal 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 

Tóth Péter osztályvezető 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
     
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2017. december 5. 
 
           
 
         Fülöp Róbert s.k. 
            polgármester 
 
 



1. melléklet: telekalakításról készült rajz 

 


