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Kiskunhalas, 2021. augusztus 16. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
„Ingatlan bontásának elrendelése (Kiskunhalas, Markovics M. u. 10.)” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalas, 4906 hrsz.-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Markovics Mária utca 10. 
szám alatti, 377 m2 teleknagyságú és 88 m2 hasznos alapterületű ingatlan (továbbiakban: 
tárgyi ingatlan) Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. A lakás jelenleg lakatlan, 
romos, lakhatatlan állapotban van. Az épület állaga rossz, a rendeltetésszerű használathoz 
jelentős felújításokra lenne szükség. 

A Halasi Városgazda Zrt. azzal a kéréssel fordult Kiskunhalas Város Önkormányzatához, 
hogy fent említett ingatlan nem alkalmas a továbbiakban szociális bérlakás céljára, ezen 
rendeltetését az ingatlan már tudja betölteni, az ingatlan kihasználatlanul áll, használat 
hiányában az eredetileg is rossz műszaki állapot tovább romlott. Mivel a nyilvántartással 
ellentétben lakás céljára nem alkalmas, ezért ki kell vonni a bárlakások köréből. 

Az ingatlan balesetveszélyes műszaki állapotú. Az állagvizsgálatból kiderült, hogy az ingatlan 
gazdaságosan nem javítható, annak lebontása indokolt.  

A fentiekre tekintettel, illetve arra, hogy az ingatlan felújítására az Önkormányzat nem 
rendelkezik forrással, egyéb módon kívánja hasznosítani a lebontott ingatlan alatti területet, az 
ingatlan lebontásának elrendelése indokolt. A földterület a Város turisztikai látványosságaira 
figyelmet felhívó hirdetőtáblák elhelyezésére szolgálna a jövőben. 

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

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Kiskunhalas, 4906 
hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Markovics Mária utca 10. szám alatti ingatlan 
lebontását.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a lebontáshoz kapcsolódó minden dokumentum és egyéb tulajdonosi nyilatkozatok és 
intézkedések megtételére, aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt-t az eljárás és az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával. 

 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Halasi Városgazda Zrt. Borda Ágnes  
 
Kiskunhalas, 2021. augusztus 09. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


