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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 

A Kiskunhalas, 40745 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítése tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Kiskunhalas 40745 hrsz. alatti, közútként 
nyilvántartott 5135 m2 területű zártkerti fekvésű ingatlan, ami a természetben egy a téglagyár 
mögötti zártkertek megközelítését szolgáló földút, és az arról leágazó zsákutca, mely zsákutca 
a 40747/4 és 40747/5 hrsz.-ú ingatlanok megközelítésére szolgál. A zsákutcát kizárólag e két 
ingatlan tulajdonosa használja és tartja karban évtizedek óta. A szabályozási terv korábban 
módosításra került a zsákutca végén található 40747/5 és a 40747/3 hrsz.-ú ingatlanok tulaj-
donosai kezdeményezésére, akik a két telket össze szeretnék vonni, amire a zsákutca végének 
leválasztásával kerülhet sor. A telekalakítás következtében a 40747/4 hrsz.-ú ingatlan megkö-
zelítése változatlanul marad, az eddigieknek megfelelően az továbbra is biztosított lesz. 
 

 
kivonat Kiskunhalas Város szabályozási tervéből 

 

A 40747/5 és a 40747/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai a szabályozási tervnek megfelelően 
elkészítették az út megosztásához szükséges vázrajzot, és a kivételre kerülő rész – mely a váz-
rajz alapján a 40745/1 helyrajzi számot kapta – vonatkozásában a 40747/3 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosa vételi ajánlatot nyújtott be az Önkormányzathoz. A vevő az ingatlanra forgalmi 
értékbecslést készíttetett, mely alapján a megvásárlandó 63 m2 nagyságú terület 12.000.- Ft 
áron értékesíthető (az értékbecslés az előterjesztés mellékletét képezi). A kérelem szerinti ér-
tékesítés támogatható, tekintettel arra, hogy a másik, 40747/4 hrsz.-ú ingatlan megközelítése 
változatlan formában továbbra is biztosított marad. 



 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezési terv előírásainak való megfelelés, valamint az 
értékesítéssel járó bevétel elérése érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
előterjesztés melléklete: értékbecslés 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásai-
nak megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 40745 hrsz. alatti ingatlant a mellé-
kelt, 573/252/2021. számon záradékolt változási vázrajzának megfelelően. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megté-
telére, ezzel egyidejűleg dönt a vázrajz alapján kialakuló 40745/1 hrsz.-ú, 63 m2 területű, 
saját használatú út művelési ágú ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerint kialakításra kerülő 40745/1 hrsz. alatti, saját 
használatú út művelési ágú, 63 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja Rácz István 
vevő részére az értékbecslésben meghatározott, bruttó 12.000.- Ft vételáron. A Képvise-
lő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírásra. 
 
Határidő:   2021. december 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető általa: vevő 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
Kiskunhalas, 2021. augusztus 18.        
 
 
 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 



melléklet a  …./2021. önkormányzati határozathoz 

 
























