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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére 
„Hozzájárulás földhasználati jog bejegyzéshez a Kiskunhalasi UKSC részére” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában áll a Kiskunhalas, 2604/15 hrsz-ú, természetben 6400 
Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. szám alatt lévő ingatlan. Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 197/2016. Kth. sz. határozatával hozzájárulását adta a Kiskunhalasi 
Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club (Kiskunhalasi UKSC) részére említett ingatlanon 12,62×32 
méter befoglaló méretű edzőterem épület építéséhez. A Kiskunhalasi UKSC a Kiskunhalas, Szász 
Károly utca 21. szám alatti ingatlan területéből 403,84 m2 alapterületű részen felépítette az edzőterem 
céljára szolgáló felépítményt. 

Az Önkormányzat és a Kiskunhalasi UKSC az edzőterem alatti földterület használatát külön 
Együttműködési megállapodás keretében rögzítették, amelyhez a Képviselő-testület a 105/2020. Kt. sz 
határozatával járult hozzá. 

Az Együttműködési megállapodás megkötését követően a Kiskunhalasi UKSC jelezte, hogy a 
pályázatból felépített edzőterem tekintetében szükséges, hogy a Kiskunhalasi UKSC a tulajdoni lapra, 
mint földhasználat jogosultja bejegyzésre kerüljön, amelyhez kérték a Képviselő-testület 
hozzájárulását. 

A fentiekre tekintettel a Kiskunhalas, 2604/15 hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Szász Károly 
utca 21. szám alatt lévő ingatlanon felépített 12,62×32 méter befoglaló méretű edzőterem épület alatti 
földterületre földhasználati jog bejegyzése szükséges.  

A földhasználat bejegyzése előtt a rendezési terv előírása szerint szükséges az ingatlan telekhatár-
rendezése, melyhez szintén a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club (Kiskunhalasi UKSC) részére a 
Kiskunhalas, 2604/15 hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. szám 
alatt lévő ingatlanon felépült 12,62×32 méter befoglaló méretű edzőterem alatti földterületre 
(vázrajz alapján) fölhasználati jog bejegyzésre kerüljön. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására, az ahhoz szükséges dokumentumok, és a 
Földhasználati megállapodás, valamint az esetleges módosítások aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas 2604/15 hrsz 
és a 2604/16 hrsz alatti ingatlanok közötti, a rendezési terv előírásainak megfelelő telekhatár-
rendezéshez. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás lefolytatására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:   2020. december 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Határozatról értesül:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
    Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
    Demeter József Kiskunhalasi UKSC elnök  

Kiskunhalas, 2020. szeptember 08. 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



  


