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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére 

A 29/2017. Kth. határozat hatályon kívül helyezése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő a 29/2017. Kth. számú határozatával döntött arról, hogy a sikondai tábor állami 

tulajdonban levő tulajdoni hányadának lakosságarányosan Kiskunhalasra jutó részét ingyenesen 

tulajdonba kéri. 

 

A határozat alapját képező számítás a jelenleg az ingatlanban tulajdonosként szereplő négy 

önkormányzat lakosságszám-arányát vette figyelembe. A tábort üzemeltető Vakáció Np. Kft. 

tulajdonosi köre azonban ennél tágabb, a cégnek Kiskunhalas, Pirtó, Csikéria és Harkakötöny 

Önkormányzatain túl tulajdonosa még Zsana és Kiskunmajsa Önkormányzata is. A határozat 

elfogadását követő egyeztetések során az ügyvezető jelezte, hogy a cég működése szempontjából 

kezelhetőbb helyzetet teremtene, ha a cégben meglevő tulajdoni arányokat követné le az 

ingatlanban levő tulajdoni hányad is. Így az üzemeltetési költségek elosztása igazságosabbá, a cég 

működtetése hatékonyabbá válhatna, a tulajdonos önkormányzatok igazságosabb tehervállalása 

valósulhatna meg. 

 

Kiskunhalas Önkormányzatának az ingatlanban levő tulajdoni hányada 58,4%, míg a Kft-ben levő 

üzletrésze a törzsbetét állomány alapján csak 46.9%. Fenti elvet követve tehát 

Önkormányzatunknak további ingatlantulajdoni igényt nem célszerű támasztani, ezért – egyeztetve 

a többi tulajdonos önkormányzattal – a 29/2017. Kth számú határozat hatályon kívül helyezését 

kérem a Képviselő-testülettől. 

  

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 29/2017. 

Kth. számú határozatát. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez 

kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:    Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

    Horváth Nóra ügyvezető, Vakáció Np. Kft 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 21. 

 

 

           Fülöp Róbert s.k. 


