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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2018. május 31-i ülésére 

Dr. Nagy Mór utcai területvásárlás tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szalay János, 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 11-13. szám alatti lakos kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, mely szerint a Nagyapáti István földmérő által készített, 12/2018 
munkaszámú változási vázrajz szerint az Önkormányzat tulajdonában levő Kiskunhalas, 4828 hrsz. 
alatti, közterület művelési ágú ingatlanból (Dr. Nagy Mór utca) 2 m2 nagyságú területet meg kíván 
vásárolni. 
 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 
A kérelmező tulajdonát képező 4877 hrsz.-ú ingatlanon korábban egy melléképület állt, mely 
homlokzatának egy része az utca térfalát alkotó épületek és kerítések vonalából „kiállt”, míg a 
szomszédos 4879 hrsz.-ú ingatlan megközelítését elősegítő „köz” felöl pedig beljebb helyezkedett 
el a szabályozási vonalhoz képest. A melléképületet a tulajdonos elbontotta, mivel annak helyén 
garázst szeretne építeni, így lehetőség nyílt a kialakult állapot rendezésére, melyet a szabályozási 
terv is előír. 
 
A megosztási vázrajzhoz tartozó területkimutatás alapján 2 m2-el fog csökkenni a jelenlegi 
közterület nagysága. A Dr. Nagy Mór utca területét képező 4828 hrsz.-ú ingatlan besorolásánál 
fogva forgalomképtelen, ezért az értékesítést megelőzően a Képviselő-testületnek a közterületi 
besorolású ingatlan területmértékének csökkentéséhez kell hozzájárulnia. 
 
A területre értékbecslés készült, mely 10.500.- Ft/m2-ben határozta meg a négyzetméterenkénti 
Bruttó piaci forgalmi értéket, így a 2 m2 nagyságú ingatlanrészért 21.000.- Forintot kell fizetnie a 
kérelmezőnek. 
 
Kérem, a Képviselő-testület döntését az értékesítéséről. 



 



Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 
hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 4241 m2-ről 4239 m2-re történő 
csökkentéséhez a Nagyapáti István földmérő által készített, 12/2018 munkaszámú változási 
vázrajz és a szabályozási terv alapján hozzájárul, amennyiben a telekalakítást a Kiskunhalasi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya jogerős határozattal jóváhagyja. A Képviselő-testület 
4828 hrsz.-ú ingatlannak a magánterületként szabályozott részét forgalomképessé nyilvánítja 
annak telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 
hrsz.-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott részét értékesíti 
Szalay János, 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 11-13. szám alatti lakos részére 
értékbecslés alapján bruttó 21.000.- Ft vételárért. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
megvásárolt területrész a vevő tulajdonában levő 4877 hrsz alatti ingatlanba becsatolásra 
kerüljön. 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a 
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határid ő:   2018. augusztus 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Szalay János, 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 11-13. 

Tóth Péter osztályvezető (helyben) 
    Csendes Ildikó osztályvezető (helyben) 
    Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. május 23. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k.  


