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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. január 19-i rendkívüli ülésére 

Táncsics utcai területvásárlás 

tárgyában 

 

Képviselő-testület! 

 

Lázár Levente (Kiskunhalas, Szent István utca 2/B) kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, 

mely szerint az Önkormányzat tulajdonában levő Kiskunhalas, 4656 hrsz alatti, közterület művelési 

ágú ingatlanból a rendezési terv szerint magánterületbe sorolt területrészt meg kívánja vásárolni. 

Kérelmének indoklása az, hogy a területen évtizedek óta az általa üzemeltett vendéglátóhely 

kerthelyisége áll. 

 

Az értékesítéshez a Képviselő-testület a 104/2017. Kth. számú határozatával hozzájárult, ezen 

döntését a 194/2017. Kth. számú határozatával módosította. A döntés után lezajlott telekalakítási 

eljárás alatt a kérelmező személyében változás állt be, valamint a vázrajz is módosult, a pontos 

területszámítás szerint az értékesíthető terület 25 m2. A megszületett telekalakítási döntés alapján új 

határozat meghozatala szükséges. 

 

A területről készült értékbecslés a vételár fajlagos mértékét 10.507.-Ft-abn állapította meg, így az 

értékesített rész értéke kerekítve 265.000.-Ft. A vevő a felmerült költségek megfizetését vállalja. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 500 m2-ről 475 m-re történő 

csökkentéséhez a szabályozási terv alapján készített vázrajz alapján hozzájárul. A Képviselő-

testület a terület 25 m2 nagyságú részét forgalomképessé nyilvánítja annak telek-

kiegészítésként történő értékesíthetősége érdekében. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott, 25 m2 nagyságú 

részét értékesíti Lázár Kálmán Jenőné (Kiskunhalas, Szent István utca 10. szám alatti lakos) 

részére értékbecslés alapján 265.000- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás 

lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

3. A Képviselő-testület a 194/2017. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Lázár Kálmán Jenőné, Kiskunhalas, Szent István utca 10. 

Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

    Vagyonkataszteri nyilvántartás 

    Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. január 15. 

 

           Fülöp Róbert s.k. 


