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        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

              jegyző 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 10. 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 

1048 hrsz alatti ingatlanrész megvásárlása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk több éve keresi annak lehetőségét, hogy városunk egyik nevezetességét, a 

Sáfrik szélmalmot felújítsa, a látogatók számára vonzóvá és biztonsággal látogathatóvá tegye. 

Az elmúlt évtizedben kisebb-nagyobb felújításokon esett át, azonban átfogó rekonstrukcióra 

még nem kerülhetett sor. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a HMK Np Kft. pályá-

zatot fog benyújtani, melynek eredményeként a malom épülete felújításon eshet át és a tervek 

szerint a szomszédos, 1048 hrsz alatti ingatlanon álló épületrészben kialakítandó kis kiállítás-

sal, fogadóépülettel együtt turisztikai attrakcióvá alakul. 

 

A 1048 hrsz alatti ingatlan magántulajdonban van, rajta áll egy, a 70-es években épült lakó-

épület, ezzel egybeépítve egy nádfedeles, a 19-ik század elején épült épület. Az előterjesztés 

tárgya a nádfeles épület, mely a tulajdoni lap szerint az ingatlan 32/96 tulajdoni hányadát ké-

pezi. Az ingatlanrész megvásárlása nyit teret a tervezett pályázati fejlesztéshez. 

 

Az ingatlan értékbecslésben megállapított forgalmi értéke 7.300.000,-Ft, ennek megvásárlásá-

ra a költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet. A tulajdonossal történt előzetes egyeztetés 

szerint az adásvétel megkötését és a kifizetést követően a birtokba vételre 2018. április 30-án 

kerülne sor. Mivel az ingatlan jelenleg osztatlan tulajdoni összetételű, ezért első lépésként 

használati megállapodás, majd telekmegosztás is szükséges, így első lépésként előszerződés 

megkötése, majd a telekalakítást követően végleges szerződés megkötése indokolt. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön az ingatlanrész megvásárlásáról. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a 1048 hrsz alatti ingatlan 

32/96 tulajdoni hányadát Matalin Erzsébet (Kiskunhalas, Kölcsey u. 22.) tulajdonostól 

7.300.000,-Ft vételáron azzal, hogy az ingatlan birtokba vételére 2018. április 30-án ke-

rüljön sor. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a telek megosztásá-

val kapcsolatos Önkormányzati feladatokat elvégezze, az ehhez és az adásvételhez szük-

séges nyilatkozatokat megtegye és az adásvételi előszerződést és szerződést aláírja. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető      

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető      

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 14. 

          

          Fülöp Róbert s.k. 


