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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére 

A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 28/2017. számú határozatával vételi szándékát nyilvánította ki a Szegedi úti 

egykori szovjet laktanya területére. A határozat értelmében a vásárlás fedezetéről a vételár 

ismeretében a Képviselő-testület dönt. A határozatot eljuttattuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt.-hez, valamint a határozat alapján kezdeményeztem a versenyeztetés mellőzésének 

engedélyezését az illetékes Miniszternél. 

 

A Miniszter számunkra kedvezően hozzájárult, hogy ne kelljen licitálnunk az ingatlanra, ezt 

követően hosszas előkészítő folyamat végén az MNV Zrt. megküldte az adásvételi szerződés 

tervezetét. A tervezetben szereplő vételár nettó 90 millió forint, melyet egyösszegben kell 

Önkormányzatunknak megfizetnie. A vételár mellett az ÁFA összege is Önkormányzatunkat 

terheli. 

 

Az összeg nagysága miatt kérelemmel fordultam az MNV. Zrt. felé, melyben kértem, hogy a 

vételárat több évre elosztva fizethessük meg. Kérésemre eddig nem érkezett válasz. 

 

A területen a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számon nyertes, 381 millió forint 

támogatástartamú pályázatunk keretében új iparterület kialakítását tervezzük megvalósítani, tehát a 

terület megszerzése mindenképpen szükséges. A pályázat költségvetése ingatlanvásárlásra fő 

szabályként 2 % mértékű lehetőséget biztosít, ennek 10 %-ra történő emelésének engedélyezését 

kezdeményeztük. Kedvező elbírálás esetén tehát a vételár 38.1 millió forintnyi részét támogatásból 

finanszírozhatjuk. Kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítsa az adásvétel fedezetét és 

hatalmazzon fel legkedvezőbb feltételek elérésére irányuló egyeztetésekre. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 6012/4 hrsz 

alatti ingatlan megvásárlásának fedezetére a 2018. évi költségvetésében 114.300.000.- Ft-ot 

biztosít.  A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az eladóval tárgyalást 

folytasson a részletfizetés lehetőségéről, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés és az 

ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 18. 

 

 

          Fülöp Róbert s.k.  


