
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. február 24-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
43/2022. Kth. 

Vasútfejlesztéshez kapcsolódó kártalanítási összeg jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

1. a 010/54 hrsz alatti terület 781 m2 nagyságú részéért felajánlott 300.000.-Ft, 
2. a 010/61 hrsz alatti terület 3801 m2 nagyságú részéért felajánlott 1.550.000.-Ft, 
3. a 0937/40 hrsz alatti terület 3004 m2 nagyságú részéért felajánlott 1.210.000.-Ft,  
4. a 0986 hrsz alatti terület 67 m2 nagyságú részéért felajánlott 27.000.-Ft, 
5. 5. 834 hrsz alatti terület 135 m2 nagyságú részéért felajánlott 1.080.000.-Ft, 
6. 781/1 hrsz alatti terület 7388 m2 nagyságú részéért felajánlott 2.870.000.-Ft, 
7. 781/2 hrsz alatti terület 1307 m2 nagyságú részéért felajánlott 10.455.000.-Ft, 
8. 892/2 hrsz alatti terület 3091 m2 nagyságú részéért felajánlott 14.530.000.-Ft, 
9. 1215 hrsz alatti terület 958 m2 nagyságú részéért felajánlott 5.410.000.-Ft, 
10. 4924 hrsz alatti terület 312 m2 nagyságú részéért felajánlott 1.175.000.-Ft, 
11. 5683 hrsz alatti terület 314 m2 nagyságú részéért felajánlott 2.670.000.-Ft, 
12. 5709 hrsz alatti terület 51 m2 nagyságú részéért felajánlott 410.000.-Ft, 
13. 5710 hrsz alatti terület 120 m2 nagyságú részéért felajánlott 960.000.-Ft, 
14. 5752 hrsz alatti terület 51 m2 nagyságú részéért felajánlott 430.000.-Ft, 
15. 5762 hrsz alatti terület 37 m2 nagyságú részéért felajánlott 315.000.-Ft, 
16. 5763 hrsz alatti terület 199 m2 nagyságú részéért felajánlott 2.120.000.-Ft, 
17. 5789 hrsz alatti terület 789 m2 nagyságú részéért felajánlott 6.858.000.-Ft, 
18. 5837/2 hrsz alatti terület 557 m2 nagyságú részéért felajánlott 4.735.000.-Ft, 
19. 5987/3 hrsz alatti terület 42 m2 nagyságú részéért felajánlott 240.000.-Ft, 
20. 6158 hrsz alatti terület 19 m2 nagyságú részéért felajánlott 55.000.-Ft és a 
21. 02/3 hrsz alatti terület 48 m2 nagyságú részéért felajánlott 205.000.-Ft 

 
teljeskörű kártalanítási összeget, egyben felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződések aláírására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 



 

 

 
 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Laskovicsné Terzics Edit s.k.      Várnai Iván s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. február 24. 


