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Kiskunhalas, 2018. június 19. 
 
 
 
 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. június 28-i  ülésére 

Hozzájárulás telekcseréhez tárgyban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a 6045 hrsz alatti ingatlan, mely a HV Zrt. 
Majsai úti telephelyeként funkcionál. A telek déli részén a rendezési terv az Ipari Park feltáró 
útjának folytatását irányozza elő, mely a telket két részre osztja. A leválasztandó déli terület 
határos a Zoo-Farmtek Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában levő 6046/3 hrsz alatt 
ingatlannal. Szintén a Kft. tulajdona a 6046/1 hrsz alatti terület, mely a Zrt. használatában le-
vő és a telekosztást követően is megmaradó telephellyel határos.  
 
A Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a két terület elcserélését kérte, te-
kintettel arra, hogy az út megépültét követően a telephelye egységesebb használhatóságát így 
tudja biztosítani, valamint vagyonvédelmi szempontból is előnyösebb lenne ez a kialakítás. A 
Zrt. a csere folytán használatba kapott területet anyagtárolásra tudja használni. 
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a telekcsere lebonyolítására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 6045 hrsz alatti 
terület rendezési terv szerinti megosztását követően a telek déli részén kialakuló terület 
6046/1 hrsz alatti területtel történő elcseréléséhez az értékbecslésben szereplő értékek-
kel. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az önkormányzati terület meg-
osztásához és a telekcseréhez szükséges intézkedéseket megtegye, a szükséges jognyilat-
kozatokat megtegye, a csereszerződést aláírja. A telekcserével kapcsolatos költségeket 
cserélő felek egyenlő arányban viselik. 
 
 
Határid ő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Zoo-Farmtek Kft., KKH, Majsai út 29. 
    Halasi Városgazda Zrt. KKH Bem u 1-3. 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
    Tóth Péter osztályvezető 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. június 19. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 




