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Kiskunhalas Város Polgármestere 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
„Versenyeztetési hirdetmény jóváhagyása (Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz)” tárgyában 

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 ingatlant településképi bejelentési eljárás keretében megosztásra fog kerülni és 
rendeltetésének módosítása is meg történik. 

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. 

A fentiekre tekintettel, és arra, hogy egyéb módon nem tudja hasznosítani az ingatlant, Kis-
kunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2021 Kt. sz. határozatával a 
Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz-ú ingatlant értékesítésre jelölte ki, az ingatlan értékesítését nyílt 
versenyeztetés útján kívánja megvalósítani, ezért megbízta a Halasi Városgazda Zrt.-t a nyílt 
versenyeztetés útján történő értékesítés érdekében a pályázati kiírás jóváhagyásra történő 
benyújtására és annak jóváhagyását követően az eljárás lebonyolítására. 

A Halasi Városgazda Zrt. elkészítette a hirdetmény tervezetet, amelynek elfogadására kérem 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 

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

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda 
Zrt. által készített, a Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz-ú, 53,92 m2 hasznos alapterületű ingat-
lan értékesítésére vonatkozó, nyílt versenyeztetési pályázati felhívást a melléklet szerinti 
tartalommal. 

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 



ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója, felhívást 
tesz közzé a Kiskunhalas belterület 143/A/19. hrsz-on nyilvántartott, melléklet szerinti alaprajzon 

ferde csíkozással jelölt ingatlan árveréséről. 
Az árverésen részt vehet minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet. 

Az árverést lefolytató szervezet       
Megnevezése:         Halasi Városgazda Zrt. 
Címe:          6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fszt. 15. 
Telefonszáma:         06-77/421-833, ügyintéző: Borda Ágnes 

Az árverés helye:           6400 Kiskunhalas, Bem u. 1.  
   tárgyaló helység 
   (Halasi Városgazda Zrt. irodájában) 

Az árverés ideje:          2021. szeptember 10., 10 óra 
  Az árverési óvadék összege:       bruttó 850.000 Ft 

Az árverési óvadék befizetésének határideje:     2021. szeptember 08., 16 óra 
Az árverési óvadék befizetésének módja:  átutalással Kiskunhalas Város           

Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 
11732064-15338806-00000000 számú 
bankszámlájára 

A befizetett óvadékról az igazolást kérjük, szíveskedjenek a Halasi Városgazda Zrt. 
irodájában bemutatni. 

 
Az árverés tárgyát képező ingatlan adatai:  
 
Az ingatlan címe:                  6400, Kiskunhalas, Bethlen G. tér 6. 
Helyrajzi száma:      143/A/19 
Felépítmény területe:    53,92  m2 
Művelési ága:                  Lakó ingatlan 
Övezeti besorolása     Lk 0535, helyi védettségű 
Tulajdonos neve:      Kiskunhalas Város Önkormányzata  
Tulajdoni hányad:      1/1 
Közművesíthetőség:     vezetékes víz, csatorna, gáz, áram kialakítása a 
versenytárgyaláson nyertes ajánlattevő kötelessége 
Tartozékok:  
Jogi tény elnevezése:     Nincs 
Név:      Nincs 
Terhelés:       Nincs 
Az ingatlan becsült értéke:    bruttó 8.500.000 Ft 
Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi  
ajánlat összege:      bruttó 8.500.000 Ft 
Licit küszöb:     2 %, azaz bruttó 170.000 Ft 
Birtokbavétel:     legkorábban 2021. szeptember 15. 

 
 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlan adás-vétele esetén az ingatlan teljes körű, a 
jogszabályi rendelkezéseknek (helyi védettség) megfelelő felújítása, a közművek leválasztása, és 

a nyílászáró cserék kivitelezése a vevő feladata.  
A Halasi Városgazda Zrt. a hirdetmény visszavonásának a lehetőségét fenntartja. 

 
      Kiskunhalas, 2021. július 30. 
        

Halasi Városgazda Zrt. 
Melléklet: - alaprajz 

 A Hirdetmény kifüggesztésének napja:  2021. augusztus …………………………….. 
A Hirdetmény levételének napja: 2021. augusztus ……………………………. 
 



 


