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Kiskunhalas Város Alpolgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére 
Vadkerti úti terület értékesítés 

tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Full Throttle Kft. kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, mely szerint a Kiskunhalas 
Önkormányzatának tulajdonában álló 1037/2 hrsz alatti, 388 m2 nagyságú területet szeretné 
megvásárolni, valamint ennek kiegészítéseként a Vadkerti úti és a Szélmalom utcai közterületből a 
rendezési terv szerint magántulajdonként szabályozott részeit.  
 
A Képviselő-testület 180/2016. számú határozatával döntött a 1037/2 hrsz ingatlan művelési ágának 
beépítetlen területre történő változtatásáról, mely megtörtént, így a terület forgalomképessé vált. 
A területről készült értékbecslés felülvizsgálata megtörtént, az értékesítendő terület forgalmi értékét 
1234.- Ft/m2-ben állapította meg az értékbecslő szakértő. Készült telekalakítási vázrajz is, ez 
szerint a Szélmalom utcai közterületből 240 m2 terület, a Vadkerti úti közterületből 89 m2 
értékesíthető. A két területrész és a beépítetlen terület együttes nagysága 717 m2, értéke 884.778.- 
forint. A vevő az értékesítéssel kapcsolatos költségeket vállalja. 
 
A 180/2016. Kth. számú határozatban a jelenlegi kérelmező mellett még egy vevő szerepelt, ő 
azonban azóta tulajdonrészét értékesítette kérelmezőnek. A fentiek alapján, valamint a már lezajlott 
művelési ág változás miatt a határozat hatályon kívül helyezése indokolt. 
 
Kérem a Képviselő-testület döntését az értékesítésről. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 1034 
hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 8195 m2-ről 7955 m-re történő 
csökkentéséhez, Kiskunhalas, belterület 1215 hrsz-ú, közterület művelési ágú terület 
méretének 1.9918 m2-ről 1.9829 m-re történő csökkentéséhez a szabályozási terv szerint 
készített vázrajz alapján hozzájárul. A Képviselő-testület a területek 240 m2 és 89 m2 
nagyságú részét forgalomképessé nyilvánítja annak telek-kiegészítésként történő 
értékesíthetősége érdekében. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Kiskunhalas, 
belterület 1037/2 hrsz alatti, 388 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, a 
1034 hrsz-ú közterületnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott 240 m2 
nagyságú részét valamint a 1215 hrsz-ú közterületnek a szabályozási terv szerint 
magánterületként szabályozott 89 m2 nagyságú részét a Full Throttle Kft. (Kiskunhalas, 
Kőrösi út 8/a szám alatti gazdasági társaság) részére értékbecslés alapján összesen 884.778.- 
Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 
megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza az 
Alpolgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentumok és az adásvételi szerződés 
aláírására, valamint az ezzel összefüggő jognyilatkozatok megtételére.  
 
3. A Képviselő-testület a 180/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
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