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Kiskunhalas Város Polgármestere 
 

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

„Ingatlan megosztás (Kiskunhalas, 143/A/17 hrsz.)”   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 115/2021. (V.26.) Polgármesteri határozatával 
143/A/17. hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6. I. 4. szám 
alatti ingatlant kivonta a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából, tekintettel arra, hogy 2021. 
május 21. napján egy kiskunhalasi lakos azzal a kéréssel kereste fel a Halasi Városgazda Zrt-
t, hogy a 143/A/17. hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6. 
I. 4. szám alatti ingatlant, annak területi rendezését követően megvásárolná. Tekintettel arra, 
hogy az ingatlan évek óta üresen áll, és hasznosítása az ingatlan nagysága miatt nem lehetsé-
ges, ezért az ingatlan településképi bejelentési eljárás keretében megosztásra fog kerülni és 
rendeltetésének módosítása is megtörténik. 

Az említett ingatlan területi megosztása során két új egység keletkezik, a Kiskunhalas, 
143/A/19 hrsz-ú, 53,92 m2 hasznos alapterületű és a Kiskunhalas 143/A/20 hrsz-ú, 85,74 m2 
hasznos alapterületű ingatlan. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere településkép bejelentési eljárás keret-
ében 2021. július 05. napján meghozta a Hatósági bizonyítványt, amellyel igazolta, hogy a 
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6. I. em. 4. szám alatti, 143/A/17 helyrajzi számú, pos-
ta megnevezésű ingatlan 2 db lakásra történő felosztása (143/A/19 hrsz. és 143/A/20 hrsz.), a 
rendeltetési mód és a rendeltetési egységek számának megváltozása megfelel Kiskunhalas 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló 2/2020. (1.31.) önkormányzati rendeletében foglalt követelményeknek. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. (6400 
Kiskunhalas, Kossuth u. 29.) ingatlan-nyilvántartásában történő átvezetési eljáráshoz szük-
séges a Képviselő-testület döntése. 

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést annak mel-
lékleteivel együtt megtárgyalni, és a szükséges határozatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Kis-
kunhalas 143/A/17 hrsz-ú, posta megjelölésű társasházi ingatlant (a továbbiak-
ban: Ingatlan) meg kívánja osztani akként, hogy a megosztása során két új ren-
deltetési egység keletkezik, - a mellékelt vektoros változási vázrajz szerinti számo-
zás alapján - a Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz-ú, 53,92 m2 hasznos alapterületű, la-
kás megjelölésű ingatlan és a Kiskunhalas 143/A/20 hrsz-ú, 85,74 m2 hasznos 
alapterületű, lakás megjelölésű ingatlan. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza a Halasi Városgazda Zrt. vezérigaz-
gatóját, hogy az Ingatlan társasházi jellegére tekintettel, a társasházi közgyűlésen 
vagy megismételt közgyűlésen az Ingatlan megosztására vonatkozó, és a társasház 
Alapító Okirata módosításával járó egyéb napirendi pont, vagy pontok tárgyalása 
során nevében és helyette teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, a jegyzőkönyvet, a módosításhoz szükséges dokumentumokat, és a tár-
sasház egységes Alapító Okiratát és annak módosítását nevében és helyette aláírja. 



 
Határidő: 2021. október 31.  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési osztályvezető 
Halasi Városgazda Zrt. Borda Ágnes  
 
Kiskunhalas, 2021. augusztus 11.  
 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 



melléklet 

 
 


