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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

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

A 132/2021.(VI.14.) határozat hatályon kívül helyezése és döntés ingatlancseréről 

tárgyában 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 132/2021.(VI.14.) számú polgármesteri határozat 1. pontjában a Kiskunhalas Város Ön-

kormányzatának tulajdonában álló, Kiskunhalas belterület 6012/6 hrsz alatti, közterület meg-

nevezésű ingatlan művelési ág változásáról döntöttem. A határozat 2. pontja az ingatlan elcse-

réléséről rendelkezett.  

 

A művelési ág változása megtörtént, az az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került. Az 

ingatlanok értéke tekintetében a csereérték pontosításra, értékegyeztetésre került annak érdek-

ében, hogy az adminisztratív terhek csökkenjenek. Fentiek miatt a polgármesteri határozat 2. 

pontjának hatályon kívül helyezése indokolt. 

 

Az Önkormányzat további gazdasági területek kialakítása érdekében az Ipari Park környezet-

ében további területeket kíván bevonni. A fejlesztési területen levő 5994 és 5995 hrsz alatti 

ingatlanok tulajdonosa cserébe ajánlotta a területeket a 6012/6 hrsz telekért. A csereügylet a 

fent írt művelési ág változást átvezetése miatt teljesülhet. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön az in-

gatlanok azonos értéken történő elcseréléséről. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2021.(VI.14.) számú 

Polgármesteri határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 6012/6 hrsz 

alatti, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant el kívánja cserélni a Kiskun-

halas 5994 és 5995 hrsz alatti ingatlanokra. A 6012/6 hrsz alatti, 1279 m2 területű 

ingatlan forgalmi értéke és az 5994 és 5995 hrsz alatti, összesen 8.802 m2 területű 

ingatlanok együttes forgalmi értéke értékbecslés alapján egyezően 4.460.000.- Ft. Az 

Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a cserével kapcsolatos feladatok ellá-

tására, az ehhez szükséges dokumentumok és esetleges módosítások aláírására, jog-

nyilatkozatok megtételére, csereszerződés aláírására. 

 

Határidő:   2021. október 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  

Felelős: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 24.      

                           Fülöp Róbert s.k. 


