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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére 
A Kiskunhalas 0976/26 hrsz alatti ingatlan egy részének értékesítése tárgyában 

   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Kiskunhalas 0976/26 hrsz alatti, útként 
nyilvántartott, 20524 m2 területű külterületi ingatlan, mely természetben a szegedi úti egykori 
major melletti földút. 
 
A rendezési terv az út egy részét megszüntetni javasolja, tekintettel arra, hogy azon forgalom 
nem bonyolódik, egy terület megközelítését sem szolgálja. A kivételre kerülő rész vonatkozá-
sában vételi ajánlat érkezett Önkormányzatunkhoz az úttal határos területek tulajdonosától, 
aki az út kijelölt részét saját területébe olvasztaná. A vevő értékbecslést készíttetett, melyek 
alapján a megvásárolandó terület 531.963.- Ft áron értékesíthető. A kérelem szerinti értékesí-
tés a telekkönyvi változással beépítetlen területre változó ingatlanrész vonatkozásában támo-
gatható. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezési terv előírásainak való megfelelés, valamint az 
értékesítéssel járó bevétel elérése érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv előírásai-
nak megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas 0976/26 hrsz alatti ingatlant a Geo-
Pet Aqua Kft. GP A-89/2020 munkaszámú változási vázrajzának megfelelően. A Képvi-
selő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a beépítetlen 
területre változó területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. A Képviselő-testület a Kiskunahalas 0976/26 hrsz alatti ingatlan megosztása során ki-
alakuló Kiskunhalas 0976/41 hrsz alatti, beépítetlen terület művelési ágú, 10600 m2 te-
rületű ingatlant értékesíteni kívánja Szeitz Gábor András (6400 Kiskunhalas, Fűrész u. 
2.) vevő részére bruttó 531.963.- Ft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert az adásvételi szerződés aláírásra. 
 
Határidő:   2020. december 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető     

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 15.        
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