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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére 

Árverési eredmény jóváhagyása tárgyában 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 278/2017. Kth. számú határozatában kapott felhatalmazás alapján a Halasi 

Városgazda Zrt. megkezdte a Gimnázium utca 4. szám alatti, Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

versenytárgyalás keretében történő értékesítését. Ennek első lépéseként az ott lakó bérlők 

elhelyezését kellett megoldani, illetve rendezni kellett valamennyi bérlemény sorsát, azokat ki 

kellett üríteni. Ez a folyamat hosszú időt vett igénybe. 

 

A megfelelő ajánlattevők kiválasztására a Képviselő-testület 206/2018. Kth. számú határozatával 

jóváhagyott hasznosítási javaslattételre való felhívás jelent meg 2018. szeptember 3-án. A 

felhívásra egyedül a Kiskunhalasi Református Egyházközség adott be javaslatot. Mivel a 

vagyonrendeletünk szerint zárt versenytárgyalást csak legalább három jelentkező esetében lehet 

tartani, ezért az értékesítést árverés útján kellett megkísérelni. Az árverési hirdetmény 2018. október 

11-én jelent meg, az árverésen egyedül a hasznosítási javaslatot adó Kiskunhalasi Református 

Egyházközség képviselője jelent meg, aki a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot tett, így az árverés 

eredményes volt. 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az árverés eredményét jóváhagyva zárja le az értékesítési 

folyamatot. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas, 

belterület Gimnázium utca 4. szám, 174 hrsz alatti ingatlan árverési eredményét, mely szerint 

az ingatlant az érvényes ajánlatot adó Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400, 

Kiskunhalas, Hősök tere 2.) vásárolhatja meg. 

 

Határidő:   2018. december 20. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Halasi Városgazda Zrt., KKH, Bem u. 2. 

Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. október 24. 

 

 

        Fülöp Róbert s.k. 


