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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

A Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

A 3012/6 hrsz. alatti ingatlan megosztása, és a kialakuló 3012/8 hrsz.-ú ingatlan 

forgalomképessé nyilvánítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában van a 3012/6 hrsz. alatti belterületi, 3047 
m2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlan (továbbiakban: tárgyi ingatlan), mely 
természetben a Mártírok útja és a Dong-éri csatorna keresztezésének déli sarkán helyezkedik 
el. Az ingatlant érinti a Mártírok útja és a Dong-ér menti út körforgalmú csomópontjának 
területe is. Kiskunhalas Város helyi építési szabályzata mellékletét képező szabályozási terve 
a tárgyi ingatlant szabályozásra jelöli ki - a természetbeni állapotnak megfelelően - a Mártírok 
útjába és a körforgalomba eső részt közterületnek, míg a fennmaradó részt beépítésre szánt 
területbe sorolja. 
 
A tárgyi ingatlannal szomszédos a 3012/4 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan, melynek 
tulajdonosa a tárgyi ingatlannak a szabályozási terv szerinti közterületen kívül eső részét meg 
kívánja vásárolni, annak érdekében, hogy azt a tulajdonában levő területtel együtt tudja 
hasznosítani. A tárgyi ingatlan közterületen kívül eső része tekintetében a hatályos 
szabályozási terv is úgy számol - a kijelölt építési hely és kapcsolójelek alapján -, hogy az a 
3012/4 hrsz.-ú telekkel együtt kerül majd hasznosításra, valamint a korábbi fejlesztési 
tervekben is ezzel számoltak, (pl. a körforgalom engedélyezési tervei is ennek 
figyelembevételével készültek el), ezért értékesítése indokolt. 

 
 
A tárgyi ingatlan szabályozási terv szerinti megosztásához a Prizma Geodézia Földmérő Bt. 
32/2019. számon változási vázrajzot készített, melyet a Kiskunhalasi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya 16/199/2019. számon záradékolt. A vázrajz alapján a tárgyi ingatlan 
közterületbe eső, 2228 m2 területű része a 3012/7 helyrajzi számot, míg a beépítésre szánt 
területbe eső 819 m2 területű része a 3012/8 helyrajzi számot kapta. 



 
A tárgyi ingatlan megnevezése jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban közút, így a nemzeti 
vagyont rendező jogszabályok alapján forgalomképtelenek minősül. A 3012/6 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásához, majd ezt követően annak értékesítéséhez ezért először be kell szerezni a 
telekalakítási engedélyt és az így kialakuló 3012/8 hrsz.-ú ingatlant forgalomképessé kell 
nyilvánítani. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a telekalakításhoz való hozzájárulásról, az 
értékesítésről és közterület szabályozási terv szerinti csökkentéséről. 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Kiskunhalas, belterület 3012/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásához a Prizma Geodézia 
Földmérő Bt. által 32/2019. számon elkészített, a Kiskunhalasi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya által 16/199/2019. számon záradékolt, jelen határozat mellékletét 
képező változási vázrajz alapján. A Képviselő-testület a vázrajz alapján kialakuló 
3012/8 hrsz.-ú, 819 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
forgalomképessé nyilvánítja annak értékesíthetősége érdekében és a nyilvántartott 
közterület mértékét egyúttal 819 m2-rel csökkenti. 
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