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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 0,5 MW teljesítményű 

fotovoltaikus kiserőmű megvalósítása érdekében a MVM Hungarowind Szélerőmű 
Üzemeltető Kft.-nek bérbe kívánja adni a Kiskunhalas külterület 0187/2 hrsz és 
Kiskunhalas belterület 3270/22 hrsz alatti területének a beruházás megvalósításához 
szükséges részét. A bérleti díj legkisebb mértékét a Képviselő-testület 1,5 ha területre 
számítva az alábbiakban határozza meg: 
 

Ingatlan birtokba 
adása Bérlő részére (a 
birtokba adás feltétele 

az Ingatlan 
alkalmassága az 
Erőmű építésének 

megkezdésére) 

Birtokba adást követő 
10. napig 

A terület 
biztosításához 

elvégzendő 
önkormányzati 

feladatok költsége 

Első éves bérleti díj 
Birtokba adást követő 

30. napig 
1.075.000,- 

Rendszeres éves bérleti 
díj (2. évtől 5. évig) 

A tárgyév 10. napjáig 1.075.000,- 

Rendszeres éves bérleti 
díj (6. évtől 10. évig) 

A tárgyév 10. napjáig 625.000,- 

Rendszeres éves bérleti 
díj (11. évtől) 

A tárgyév 10. napjáig 225.000,- 

Erőmű lebontásához 
szükséges 3 hónapos 
időszak bérleti díja 

A tárgyidőszak 10. 
napjáig 

56.250,- 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges 

intézkedéseket megtegye, a szükséges nyilatkozatokat kiadja, különösen a 
beruházáshoz szükséges ingatlanügyi hatósági eljárásokat és az ahhoz kapcsolódó 
előkészítő tevékenységeket.  

A szerződések aláírás megtörtént.  
 
124/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert és a 
Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy a Gimnázium utca 4. szám, 174 hrsz. alatti ingatlan 
hasznosítására készítsen javaslatot és azt terjessze a Képviselő-testület elé 2017. szeptember 
30-ig. 
Előterjesztés készült. 
 
138/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Székely 
utcának a Kmeth Sándor utcától a Kovács Pál térig terjedő szakaszán a kétirányú 
forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja azzal, hogy a rendőrség 
javaslatait a közlekedési rend megváltoztatása során vegye figyelembe különös 
tekintettel a kihelyezendő forgalmi tükörre és a betonoszlopokra. 



2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák, forgalmi tükör 
beszerzésére, valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák és a forgalmi tükör kihelyezésére, 
a betonoszlopok eltávolítására. 

3. A képviselő-testület szeptemberi ülésére készüljön beszámoló a forgalmi rend 
módosítás eredményeiről.  

Előterjesztés készült. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.  
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. október 10. 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


