
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁS HIRDETMÉNY 
 

 

A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója, 

felhívást tesz közzé a Kiskunhalas belterület 171/D/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 

Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. fszt. 11. szám alatti önkormányzati lakás elnevezésű ingatlan nyílt 

versenytárgyalásáról. 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. 

§ (1) bekezdésében foglaltakra - az ingatlant nyílt versenyeztetés útján kívánja értékesíteni. 

Az nyílt versenytárgyaláson 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 versenytárgyalást 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 versenytárgyalás ideje:                    2022. június 10., 10 óra 

  Az versenytárgyalási óvadék összege:                  bruttó 1.040.000, - Ft (0% Áfa) 

Az versenytárgyalási óvadék  

befizetésének határideje:          2022. június 9., 16 óra 

Az versenytárgyalási óvadék befizetésének módja:  átutalással Kiskunhalas Város           

Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 

11732064-15338806-00000000 számú 

bankszámlájára 
 

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

eljuttatni a vagyongazdalkodas.hvzrt@gmail.com címre. 

 

A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan adatai:  

 

Az ingatlan címe:                  6400, Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. fszt. 11. 

Helyrajzi száma:      171/D/2 

Telek területe:      0 m2 

Felépítmény területe:    67 m2 

Művelési ága:                  lakás 

Övezeti besorolása     Vt.9506 

Tulajdonos neve:      Kiskunhalas Város Önkormányzata  

Tulajdoni hányad:      1/1 

Közművesíthetőség:  vezetékes víz, csatorna, áram, gáz szolgáltatás 

az ingatlanban van 

Tartozékok:  Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító 

okiratban meghatározott helyiségek. 

Jogi tény elnevezése:     Nincs 

Név:      Nincs 

Terhelés:       Nincs 

Az ingatlan becsült értéke:    bruttó 10.400.000, - Ft 

Az versenytárgyaláson tehető legalacsonyabb vételi  

ajánlat összege:      bruttó 10.400.000, - Ft 

Licit küszöb:     2 %, azaz bruttó 208.000, - Ft 

Birtokbavétel:     legkorábban 2022. július 18. 



 

 

 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlan adás-vétele esetén az ingatlan teljes körű, a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felújítása a vevő feladata. Továbbá tájékoztatjuk az 

érdeklődőket, hogy az ingatlan 2022. június 30. napjáig lakott, ezért a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló   1993. évi LXXVIII. 

törvény 49. § (1) bekezdése alapján a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.  

 

A Halasi Városgazda Zrt. a hirdetmény visszavonásának a lehetőségét fenntartja. 

 

      Kiskunhalas, 2022. május 30. 

        

 

 

 A Hirdetmény kifüggesztésének napja:  2022. május  …………………………….. 

A Hirdetmény levételének napja: 2022. május ……………………………... 


