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Kiskunhalas, 2018. szeptember 20. 
 

 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. szeptember 27-i  ülésére 

Kunfehértói tábor értékesítéséről szóló szándéknyilatkozat tárgyban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 12/20-ad tulajdoni hányadban tulajdonosa a Kunfehértó 

1927/1 hrsz alatti ingatlanon található Ifjúsági Tábor, melynek üzemeltetésére vonatkozóan 

2017 március 31-én megállapodás született Kiskunhalas és a társtulajdonos Kunfehértó és Já-

noshalma településekkel. 

 

Az üzemeltető kunfehértói Önkormányzat kéréssel fordult a tulajdonostársakhoz, melyben 

anyagi hozzájárulást kért a tábor területén álló konyha – ebédlő épület átalakításához, a jelen-

leg lapos tetős épületre új magastető építéséhez. A tervezett beruházás 2.5 millió Ft, melyből 

Kiskunhalas városát a tulajdoni hányad szerint 1.5 millió terhelne. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a tábor működtetésében nem érdekelt. Az üzemeltetési 

szerződés feltételeit úgy fogadta el a Képviselő-testület, hogy az ne terhelje Önkormányza-

tunk költségvetését, ezért beruházások finanszírozásában nem érdekünk részt venni. Emiatt 

javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a forrás biztosítása helyett hozzon elvi döntést az in-

gatlan tulajdoni hányadának értékesítéséről. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Kun-

fehértó 1927/1 hrsz alatti ingatlan 12/20-ad tulajdoni illetőségét. Az értékesítés szándéka 

mellett nem kíván a tábor területén beruházásokat finanszírozni. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a tulajdonostársakkal, 

emellett készítse elő az értékesítési javaslatot. 

 

 

Határidő:   2019. március 31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 20. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k.  


