
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
195/2022. Kth. 

Nagy Szeder István utca 1. sz. alatti ingatlan 3117/100000 tulajdoni részének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételének kérelme 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Kiskunhalas, Nagy Szeder utca 1., 
belterület 2524/6 helyrajzi számon felvett, „kivett fürdő, vendéglő épület és továbbképző 
épület” megnevezésű, 4,3020 ha összterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 
tulajdoni lap 41. sorszámon felvett 3117/100000 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
ingatlan 3117/100000 tulajdoni hányadát az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontjában 
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gyógyfürdő létesítése és üzemeltetése 
célra kívánja felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 
Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését, azzal, 
hogy a felmerülő teljes költség megtérítését az Önkormányzat vállalja. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 
Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében az Ingatlanra vonatkozó 
vagyonértékelés elkészíttetéséről – külön egyeztetést követően és annak eredményétől 
függően - az MNV Zrt. útján vagy saját hatáskörben gondoskodik. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Kiskunhalas, Nagy Szeder utca 1., belterület 2524/6 helyrajzi számon felvett, 
„kivett fürdő, vendéglő épület és továbbképző épület” megnevezésű, 4,3020 ha 
összterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 3117/100000 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Kiskunhalas, Nagy Szeder utca 1., belterület 2524/6 helyrajzi számon felvett, 
„kivett fürdő, vendéglő épület és továbbképző épület” megnevezésű, 4,3020 ha 
összterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 3117/100000 tulajdoni hányadának 



 

 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást (esetleges 
módosításokat) aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
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: 
 

 

Harkai Péter s.k.      Vincze Attila s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. szeptember 29. 


