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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
A Kiskunhalas, 2718 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kiskunhalas, 2718 hrsz-ú, belterületi, kivett beépítettlen terület megnevezésű, 6878 m2 
területű ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az ingatlan 
megvételét ajánlotta fel tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítése vált szükségessé 
jelenlegi élethelyzete miatt, és az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az ingatlanra 
vonatkozóan a helyi építési szabályzat 7. § (3) b./ 3. pontja és a szabályozási terv alapján. Az 
ingatlan per és teher mentes, természetben a kertvárosban, a Fridrich Lajos utca Dong-ér 
csatorna felöli végénél található. A településrendezési eszközök az ingatlan területét a 2021. 
március 1. óta jogerős építési engedéllyel rendelkező Dong-ér völgyi út északi szakaszának 
kialakítása céljából szinte teljes egészében közterületnek jelölik ki. A telek jelentős részét az 
útpálya és tartozékai, valamint a vele párhuzamos kerékpárút területe teszi ki, a fennmaradó 4 
kisebb területrész pedig közpark és véderdő besorolásúak. 
 

 
Kivonat Kiskunhalas Város hatályos szabályozási tervéből 

 
A Képviselő-testület a rendezési terv elfogadásával jelöli ki azon területeket, melyeket hosszú 
távon közterületként kíván használni. A rendezési terv végrehajtása során ezen területeket az 
Önkormányzatnak lehetősége van kisajátítani (megfelelő kártalanítás megfizetése mellett) 
illetve az ingatlantulajdonos kérésre meg kell vásárolnia. Amennyiben az Önkormányzat ezt 
nem teszi meg, akkor a jogszabályokban meghatározottak szerint kezdeményezheti a 



tulajdonos is a kisajátítási eljárás lefolytatását, vagy az ingatlanát érintő szabályozási elemek 
törlését. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. § (2) bekezdése szerint ingatlan vásárlása esetén 
a forgalmi érték megállapítása érdekében külső forgalmi értékbecslést kell beszerezni, mely 
az ingatlan értékét 5.830.000.- Forintban állapította meg (az értékbecslés az előterjesztés 
mellékletét képezi), és amely vételár mértékével a tulajdonos egyetértett, azt elfogadta. A 
vagyonrendelet 10. § (1) b) pontja alapján ingatlan bruttó 3 millió forintot elérő, vagy azt 
meghaladó vételár esetén az elővásárlási jog gyakorlásáról és az ingatlan megvásárlásáról a 
Képviselő-testület dönt. A költségvetésben az adásvételhez szükséges fedezet biztosítható a 
rendezési terv végrehajtására és az ingatlan vásárlásra idei évre elkülönített keretösszegből. 
 
A strandfürdő fejlesztése szempontjából városunk elemi érdeke a Dong-ér menti út 
megvalósulása annak közlekedési vonatkozásai miatt. Amennyiben valamilyen okból mégse 
valósulna meg az út, akkor - a rendezési terv módosítását követően - az ingatlannak más célú 
hasznosítására is lehetőség nyílik (pl. lakóterület kialakítása, a strandhoz-kempinghez 
kapcsolódó funkciók elhelyezése), és figyelembe véve a jelenlegi ingatlan piaci trendet, a 
strandfejlesztés erre gyakorolt további hatásait, az ingatlan megszerzése ebben az esetben is 
előnyös lehet az Önkormányzat számára. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben előadottak alapján 
döntsön az ingatlan megvásárlásáról. 
 
Előterjesztés melléklete: értékbecslés 
 
Határozati javaslatok: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően, annak végrehajtása érdekében meg kívánja vásárolni a Kiskunhalas, 2718 
hrsz.-ú, belterületi, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6878 m2 területű ingatlant a 
forgalmi értékbecslésben meghatározott 5.830.000.- Ft áron. A Képviselő-testület a 
költségvetésben a vásárlás fedezetét biztosítja, és megbízza a Polgármester, hogy 
gondoskodjon az adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításáról, továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, a szerződés és a szükséges 
jognyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 
 
 
Határidő:   2021. október 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
Határozatról értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 
osztályvezető 

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

Fülöp Róbert s.k. 
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SZAKÉRTŐI JELENTÉS 

ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY ALÁÍRÓ LAP. 

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI  

Az ingatlan megnevezése: beépítetlen terület 
Település (város, kerület): Kiskunhalas,  

Utca, házszám: Grósz F. és Fridrich L. utca kereszteződése. 

Irányítószám: 6400 

Hrsz.: 2718  

TULAJDONVISZONYOK 

Tulajdonos neve: Bankós Istvánné 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Tulajdoni helyzet/forgalomképesség: Tulajdon / forgalomképes 

Értékelt érdekeltség: tulajdonjog 

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI 
Telek területe összesen: 6878 m

2
 

Figyelembe vett terület nagysága: 6878 m
2 

Felépítmények hasznos (redukált) területe: 00 m
2
 

Közmű-ellátottság: Nincs 

Komfortfokozat: Nincs  

Jelenlegi funkció:  Beépítetlen terület. 

ÉRTÉKELÉS 

Értékelés célja: Piaci forgalmi érték megállapítása. 

Értékelés alkalmazott módszere: Piaci, összehasonlító módszerrel végzett értékelés. 
Értékelés fordulónapja: 2021 augusztus 16. 

Megrendelő megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉKEK KATEGÓRIÁNKÉNT 

Bruttó piaci forgalmi érték: 5.830.000,- Ft 

Azaz, Ötmillió-nyolcszázharmincezer forint. 

  

Kiskunhalas, 2021. 08. 16. 

 
Készítette                                       Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. 
                                            Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 
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A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök tere 1. megbízta a Gyöngyi és 
Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt. 6400. Kiskunhalas, Thúry J u. 6. szám 
alatti gazdasági társaságot a 6400 Kiskunhalas, belterület 2718 hrsz. alatti beépítetlen 
terület értékbecslésével.  

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bruttó piaci-forgalmi érték megállapítása. 
 

A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE. 

Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült 
Készült a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének 
meghatározására vonatkozó 26/2005 (VIII. 11) PM, és 32/2000 (VIII.29.) PM rendelettel 

módosított 25/1997 (VIII.1.) PM rendelet előírásai alapján a TEGoVA és az EVS 2003 
nemzetközileg is elfogadott módszertani elveit és követelményeit figyelembe véve, 
továbbá a mindenkori hatályban lévő hazai jogszabályi előírásokat és elvárásokat betartva 
az óvatos becslés elvét követve. 

 

A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése  

Piaci összehasonlító módszer. 

Helyszíni szemle és időpontja 

2021. 08. 16. 

Felhasznált dokumentumok 

Tulajdoni lap, térképmásolat.  

2.5. Tanúsítványok 

 A szakvélemény személyiségi jogokat, érintő adatokat tartalmaz, ezért harmadik 
személynek csak az érintettek bele egyezésével adható ki adat. 

 A szakvélemény egységes szerkezet, ezért a részmegállapítások kiragadása és 
felhasználása nem megengedett. 

 A megállapított érték és a szakvélemény díjazása között nincsen összefüggés. 
 Az értékelés szellemi termék, a munkában más személyek nem vettek részt. 
 A szakvélemény valós forrásokból beszerzett adatok felhasználásával készült, 

azok valóságtartalmáért felelősséggel nem tartozunk. 

 A szemle időpontja után bekövetkező tárgyi ingatlan értékét befolyásoló 
változásokért felelősséget nem vállalunk. 

 A bejárás során sem talajmechanikai, sem talaj szennyezettség vizsgálatokat nem 
végeztünk. A felépítmények esetében is csak szemrevételezéssel tettünk 



Értékelt ingatlan: 6400 Kiskunhalas, 2718 hrsz. beépítetlen terület. 
 

 

 
Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi BT. Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 

6400 Kiskunhalas, Thúry J. u.6.sz. Tel: 06-20-92-67-786, Fax: 06-77-424-671 e-mail: gyongyiestsa@digikabel.hu 

4 

megállapításokat, eltakart felületek és rétegrendek nem kerültek feltárásra, azok 
műszaki tartalmáért és minőségéért felelősséggel nem tartozunk. Azzal a 
feltételezéssel éltünk, hogy az ingatlan területén nincsen olyan anyag ami 

befolyásolná az ingatlan értékét, illetve a felépítmények szakszerű rétegrendekkel 
és tervező által jóváhagyott csomópontokkal épült. 

 Az értékbecslésre, mint szellemi termékre,  szerzői jog igényt tartunk fenn, 
felhasználása csak az értékbecslés ellenértékének kifizetése után lehetséges. A 
kifizetetlen értékbecslés felhasználását kifejezetten megtiltjuk. Kártérítési 
igénnyel lépünk fel ezzel ellentétes felhasználás esetén. Továbbá fenntartjuk a 
jogot arra, hogy az értékbecslés eredményét érvénytelenítsük, és a szakvéleményt 
visszavonjuk abban az esetben, ha a vállalási díj határidőre történő kiegyenlítése 
elmarad. 

 Az értékbecslés érvényessége fordulónap + 90 naptári nap. 

Értékbecslő Jognyilatkozata 

Alulírott Gyöngyi László az OKJ 54343902 névjegyzékben szerepel, nem áll fenn 
összeférhetetlenség sem a bankkal, sem a megbízóval, sem a megbízás tárgyával szemben, 
ellene, valamint az általa képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, nem 

részesült írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv 
részéről, szakmailag elismert, jó referenciákkal rendelkezik. (eredeti példány) 

Nyilvántartási / azonosító szám: IVÉK-10/2010 
 

 

 

 
Az értékbecslő aláírása 

 

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:   

Település : Kiskunhalas 

Besorolás : Belterület 
 

Helyrajzi szám : 2718 

Megnevezése : Beépítetlen terület.  

Terület :6878  m
2
 

Tulajdonos bejegyzetten Bankós Istvánné Kiskunhalas, Széchenyi u. 19. 1/1 tulajdoni 

arányban. 

Terhek    Tehermentes 

Széljegy :  ----------- 

 

Szolgalom, egyéb :  ------------ 
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Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása 

27,7 ezer fős déli határ közeli kisváros a Szabadkára vezető országos másodrendű főútvonal 
(53. sz.) mellett, a Kiskunság földrajzi területrész központi városaként, mely térség a Duna–
Tisza közi homokhátság legmagasabb része Budapesttől 146 km-re, Kecskeméttől 60 km-re 

dél-délre,   Szegedtől 55 km-re. A legközelebbi autópálya az M5-ös 43 km-re.  A város fontos 
vasúti csomópont, áthalad a Budapest- Szabadka-Belgrád vasútvonal. Továbbá itt végződik a 
Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. Iparosodása szerény, nem 
kapcsolódik be a megyeszékhelyi gépgyártásba, alföldi mezőgazdasághoz kapcsolódó 
feldolgozóipar a jellemző, valamint jellemző a térségre az alföldi kőolaj- és földgázlelőhelyek 
kialakultsága, mely a város gazdasága jelentős része. Nagy kiterjedésű tanyavilág jellemzi a 
város határait, a térségben több alföldi szikes tó kialakult, azonban az idegenforgalom nem 
számottevő. 

A település ingatlanforgalmát erősen befolyásolja az előzőekben leírtak. A településen a 2-3 

szobás hagyományos szerkezetű tégla falazatú és blokkos, valamint iparosított technológiával 
épült paneles építésűi módú lakások a jellemzők. Az egyes ingatlanok számított fajlagos 
négyzetméterenkénti értéke eltérő lehet ami az ingatlan állapotán túlmenően a városon belüli 
elhelyezkedése is befolyásol. A lakóépületek építése az elmúlt néhány évben emelkedett. 
többlakásos, többszintes épületek is épültek a város, különböző részein. A lakóházak a város 
északi részén a Sóstói lakóterületen és a Kertvárosi lakóterületen épültek, de a város egyes 
utcáiban is a régi épületek elbontását követően épültek lakóházak. . A kertvárosi területen 
főleg a csatlakozó zártkerti területek átminősítését követően épülnek ingatlanok. Ezen 
ingatlanok értéke a tényleges elhelyezkedése, megközelíthetősége és közművesítése miatt 
eltérőek.  
 

Az értékelt ingatlan Kiskunhalas Kertvárosi rész városközpont felőli részén található. A 
terület Grósz F. és a Fridrich L. utca kereszteződésében annak Keleti oldalán helyezkedik l. A 
rendezési terv szerint a területen keresztül halad a megépítendő Kertvárosi tehermentesítő út 
illetve az mellett lévő kerékpárút, illetve a Fridrich L. u. folytatásában betervezett sétány. Az 

ingatlan jelenleg közműbekötésekkel nem rendelkezik. A terület a fent leírtak alapján nem 
beépíthető. 
 

Ingatlan általános jellemzői  

Ingatlan fekvése Kiskunhalas, Grósz F. és a Fridrich L. 
utca 

Megnevezés tulajdoni lap szerint Beépítetlen terület 
Jellege  Jelenleg szántóként művelt 
Jelenlegi funkció Szántó. 
Telek területe (m2) 6878 m2 

Összes nettó terület (m2) 00m2 

Összes redukált alapterület (m2) 00 m2 

Általános állapot ------- 

Komfort fokozat ------- 

Értékesíthetőség  6-12 hónap. 

Forgalomképes  Igen 

Terhelt  -------- 

Engedély / Helyszínrajz  

Helyszínrajznak megfelel Igen 

Építési engedélytől eltér Beépítetlen 
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Építési engedély módosítás köteles -- 

Építési engedély változás -- 

Település jellemzői  

Település típusa Város 

Lélekszám 29800 

Településen belüli helye Belterületi. 
Tömegközlekedés távolsága 1500 

Utca burkolata Földút. 
Megközelíthetőség Gépkocsi 
Telek jellemzői  

Telek területe (m2) 6878 m2 

Aranykorona értéke ---- 

Övezeti besorolás Belterület. 
Maximális beépíthetőség (%) Nem vizsgáltuk 

Építési tilalom, korlátozás Nem vizsgáltuk.. 
Kerítettség  Nincs bekerítve. 

Utcafront tájolása Nem utcafronti telek. 

Lejtés  Sík. 
Alak Szabálytalan. 

Beépítési mód A rendezési tervalapján nem lehet 

beépíteni. 
Közműellátottság: Belső   Külső 

Víz      -           -- 

Villany                  -- 

Gáz      ---         -- 

Csatorna      -           -- 

Kommunikáció        -         -- 

Esővíz csatorna      -          -- 

Egyéb       -          -- 

Egyéb jellemzők  

Parkolás/ gépkocsi tároló jellege Közterületről közvetlenül nem 
megközelíthető. 

Szobák száma 0 

Félszobák száma 0 

Felépítmény részletes adatai Nincs beépítve. 
Egyéb --- 

 

 

ÉRTÉKELÉS 

A szabályoknak való megfelelés; indoklás, ahol a szabályoktól eltérés történt – 

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az értékelési 
gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci összehasonlító 
módszert tartottam célravezetőnek. 



Értékelt ingatlan: 6400 Kiskunhalas, 2718 hrsz. beépítetlen terület. 
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Piaci összehasonlító alapú értékmeghatározás: 
 

 

Az érték megállapításánál figyelembe vett összehasonlító adatok: 
 

 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKBECSLÉS
Ingatlan azonosítója Saját adatb. Saját adatb. Saját adatb.

Tárgyi ingatlan INGATLAN 1 INGATLAN 2 INGATLAN 3

Település neve Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunhalas

Utca/út/tér Grósz Fridrich Zártkert külterület Levendula

Az ingatlan típusa beépítetlen ter. Kert zártkerti ter. közterület

Épület szintszáma 0 0 0 0

Telek alapterülete (m2) 6 878 3 010 3 872 9 300

Számított hasznos alapterület 6878 3 010 3 872 9 300

Szobaszám egész 0 0 0 0

fél 0 0 0 0

Építés, felújítás éve 0 0 0 0

Környezeti korrekció  % 0 0 0

Elhelyezkedési korrekció  % 20 20 20

Infrastruktúra korrekció  % 0 0 0

Beépíthetősége miatt  % -40 -40 -40

Kor, felújítás korrekció  % 0 0 0

Telek nagyság korrekció  % 0 0 0

Egyéb korrekció:Közművesithetősége miatt  % -10 -10 -10

Eladási ár Ft 4 000 000 4 120 000 310 000

Értékesítés éve Azonos Azonos Azonos

Kínálati ár korrekció - % 0 0 0

Jelen ár Ft 4 000 000 4 120 000 310 000

Fajlagos alapterületi ár Ft/m2 1 211 1 329 1 064 1 240

Összehasonlító korrekció 30 30 55

Korrekció 70 70 70

Korrigált fajlagos érték Ft/m2 930 745 868

Korrigált átlagos érték Ft/m2 848

Az ingatlan becsült forgalmi értéke 5 830 406

Becsült fajlagos érték Ft/m2 848

Forgalmi érték kereken 5 830 000

 

 

 

Összefoglalás 
 

A piaci összehasonlító alapú módszer eredményeként a  
Kiskunhalas, Grósz F. és Fridrich L. utca kereszteződésében lévő 2718 helyrajzi 

számú beépítetlen terület megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan 

becsült bruttó piaci forgalmi értéke kerekítve: 

5.830.000,- Ft 

 Azaz, Ötmillió-nyolcszázharminc ezer forint. 
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Az értékbecslés a keltezéstől számított fél év után hatályát veszti, az újbóli 
felhasználáshoz az összeg felülvizsgálata szükséges. 
 

 
                                                                                       Gyöngyi és Társa Bt 

                                                                               Gyöngyi László ingatlanvagyon értékelő 

                                                                                   Eng. sz.: 03/08/2006. OKJ: 54 3439 02 

 

 

MELLÉKLETEK: 
 FORDULÓNAPON KÉSZÜLT FÉNYKÉPFELVÉTELEK 

 AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSÉT BEMUTATÓ MŰHOLD KÉPEK. 

 

A vizsgált ingatlant bemutató fényképfelvételek. 
 

  

Az értékelt ingatlan. Utcafronti felvétel. 
 

  

Az értékelt ingatlan  Az értékelt ingatlan  
 

 
 

Az értékelt ingatlan  Az értékelt ingatlan  
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A vizsgált ingatlan elhelyezkedését bemutató műhold képek (Google Earth) 
 

 
 

 

 

 


