
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2020.június 25-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Az Ipari Park területén 30660 m2 terület értékesítése 

 

Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Te-

lepülésfejlesztési Bizottság 

  

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020.június 18. 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2020. június 25-i ülésére 
Az Ipari Park területén 30660 m2 terület értékesítése tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a Vállalkozók útja folytatásában 
kialakítás alatt álló Ipari Park területén a 6028/1 és a 6028/2 hrsz alatti ingatlanok. A két in-
gatlan összterülete 3 ha 0660 m2. A teljes terület hasznosítását tervezi egy helyi vállalkozás, 
ezért vételi szándékát jelentette be. 
 
A teljes terület értékesítésére annak újraosztását követően kerülhet sor, mely során 1 hektárnál 
kisebb területek alakulnak ki, így azok beépítetlen területté, ezzel a beruházás megvalósítására 
alkalmassá válnak. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával tegye lehetővé a terület 
értékesítését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Ipari 
Park területén a jelenleg Kiskunhalas, 6028/1 és Kiskunhalas, 6028/2 hrsz alatt nyilván-
tartott ingatlanok újraosztását követően kialakuló 4 db beépítetlen terület művelési ágú, 
összesen 30660 m2 nagyságú területet a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, 
Kárász u. 6.) részére értékbecslés alapján meghatározott 30.660.000.-Ft + ÁFA áron. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a területek újraosztásához és annak 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtéte-
lére és az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:   2020. augusztus 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyben 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 16.        

     
 
                     

 Fülöp Róbert s.k. 


