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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
„Szilády Á. u. 11. sz. alatti ingatlanok kijelölése értékesítésre” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. sz. társasházi ingatlanban Kiskunhalas Város Önkormányza-
tának több ingatlantulajdona is van. Az ingatlan egyik Önkormányzati tulajdonban lévő laká-
sa a Városban az épület előtt is zajló kábelfektetési munkálatok során összedőlt. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi 
Osztály I., 2021. április 22. napján jókarbantartási kötelezési eljárást indított a társasházi tu-
lajdonosokkal szemben. Az eljárás végeztével a Hatóság 2021. május 14. napján kelt Határo-
zatával kötelezte egyetemlegesen a tulajdonosokat a Kiskunhalas, 29/A/2 hrsz. alatti, az épü-
letomlással leginkább érintett (középső) lakás erősen meghibásodott tető- és födémszerke-
zetét teljes egészében történő lebontására, megszüntetve ezzel a közvetlen élet-és bal-
esetveszélyt. A Kiskunhalas, 29/A/l hrsz. alatti városközpont felöli (szélső) lakás meghibáso-
dott tető- és födémszerkezet elemeinek elbontására, megszüntetve ezzel a közvetlen élet-és 
balesetveszélyt. 

Az eljáró Hatóság egyetemlegesen kötelezte a tulajdonosokat arra, hogy a Kiskunhalas, 29/ 
A/1 hrsz. alatti városközpont felöli (szélső) lakás és a középső lakást elválasztó falazat, vala-
mint a külső homlokzati falszerkezet csatlakozásánál a téglakötések az épületomlás következ-
tében súlyosan sérültek, ezért a két falazat egymásba kapcsolódását állítsák helyre, a Kiskun-
halas, 29/A/3 hrsz. alatti (sarki) lakás feletti tetőszerkezetet teljes egészében bontsák el, a 
Kiskunhalas 29/A/3 hrsz. alatti (sarki) lakás felett meglévő félig kész födémszerkezetet teljes 
egészében bontsák el, továbbá a Kiskunhalas, 29/A/3 hrsz. alatti (sarki) lakás és az épületom-
lással leginkább érintett 29/A/2 hrsz. alatti (középső) lakás közti elválasztó fal semmilyen fal-
szerkezetbe nincsen bekötve, az épületomlás következtében téglakötései súlyosan sérültek, 
ezért ezeket teljes egészében bontsák el. 

Az említett ingatlanban Kiskunhalas Város Önkormányzatának az alábbi ingatlantulajdonai 
vannak: 

1. A Kiskunhalas, 29/A/5. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 5. 
szám alatti, 43 m2 alapterületű lakás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. A 
lakást jelenleg határozatlan idejű szerződéssel Makai Imre lakja. 

2. A Kiskunhalas, 29/B/3. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 8. 
szám alatti, 135 m2 alapterületű ingatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. 
Az ingatlan jelenleg irodaként funkcionál, és ki van adva bérlő részére.  

3. A Kiskunhalas, 29/B/1. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 1. 
szám (értékbecslésben rögzítettek szerint, nyilvántartás szerint: 6. szám) alatti, 56 m2 alap-
területű lakás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. A lakást Jegyes-Molnár 
Irén szociális alapon bérli, aki jelezte, hogy az ingatlant megvásárolná. 

4. A Kiskunhalas, 29//A/2. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 2. 
szám alatti, 62 m2 alapterületű lakás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. Ez 
az ingatlan dőlt össze. 

 
A Kiskunhalas, 29/B/1. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 1. 
szám (értékbecslésben rögzítettek szerint, nyilvántartás szerint: 6. szám) alatti, 56 m2 alapte-
rületű lakást a Bérlő, Jegyes-Molnár Irén megvásárolná, ezen ügyről a Vagyonrendelet szerint 
a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntött. 

 



Tekintettel arra, hogy az ingatlan helyreállítása jelentős anyagi ráfordításokat igényelne, 
amelyre az Önkormányzatnak nincs fedezete, ezért Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
szándékában áll ezen ingatlanok értékesítése. 

Az alábbi ingatlanok értékesítését értékbecsült áron lehet végrehajtani, illetve a teljes ügyinté-
zéssel, és az értékesítéssel is a Halasi Városgazda Zrt-t megbízza az Önkormányzat. Az ingat-
lanok értékesítése az Önkormányzat saját bevételeinek növekedését eredményezi, amely je-
lenlegi veszélyhelyzetben indokolt. 

1. A Kiskunhalas, 29/A/5. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 5. 
szám alatti, 43 m2 alapterületű lakás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. A 
lakást jelenleg határozatlan idejű szerződéssel Makai Imre lakja. 

2. A Kiskunhalas, 29/B/3. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 8. 
szám alatti, 135 m2 alapterületű ingatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdo-
na. Az ingatlan jelenleg irodaként funkcionál, és ki van adva bérlő részére.  

3. A Kiskunhalas, 29//A/2. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 
2. szám alatti, 62 m2 alapterületű lakás Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona. 
Ez az ingatlan dőlt össze. 

A tárgyi ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kiskunhalas Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabá-
lyairól szóló 16/2015. (VI.26) önkormányzati rendelete (vagyonrendelet) szabályai az irány-
adóak.  

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

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulaj-
donában levő jelen határozat mellékletében felsorolt ingatlanokat értékbecsült ára-
kon: 

a) Kiskunhalas, 29/A/5. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. 
fsz. 5. szám alatti, 43 m2 alapterületű lakás.  

b) Kiskunhalas, 29/B/3. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. 
fsz. 8. szám alatti, 135 m2 alapterületű ingatlan. 

c) Kiskunhalas, 29//A/2. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. 
fsz. 2. szám alatti, 62 m2 alapterületű lakás. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügylethez kapcsolódó ér-
tékbecslések elkészíttetésével, teljes ügyintézéssel, az értékesítési folyamat intézésé-
vel megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 

 
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 10. 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


