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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2018. október 25-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. Az akkori tervezetben szereplő vételár nettó 90 millió 
forint volt. 
 
A Képviselő-testület a 116/2018. Kth. számú határozatával döntött a bruttó 114,3 millió forint 
vételár biztosításáról és megbízott azzal, hogy a részletfizetésre vonatkozó lehetőségről tárgyaljak 
az MNV Zrt-vel. 
 
Az MNV Zrt. a részletfizetésre vonatkozó kérésemet megvizsgálva azt szakmailag támogatja, 
azonban ehhez új igazgatósági döntés szükséges. A döntés előkészítési folyamat részeként újabb 
megkeresés érkezett az MNV Zrt.-től, mely szerint jogszabályi kötelezettség miatt az értékbecslés 
felülvizsgálatát kellett kezdeményezniük, minek eredményeként a vételár nettó 96 millió forintra 
változott. Kérik az Önkormányzat nyilatkozatát, hogy az aktualizált értéken is fenntartja-e vételi 
szándékát. 
 
Fenti ügyintézéssel párhuzamosan kezdeményeztük a TOP Irányító Hatóságnál, hogy a nyertes Ipari 
Park II. projektünkben engedélyezzék az ingatlanvásárlásra vonatkozó 2%-os belső korlát 10%-ra 
történő emelését. Ezen kérésünknek helyt adtak, tehát a vételárból a korábbinál nagyobb összeg, 
38.1 millió forint a pályázatban elszámolhatóvá vált. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy nyilvánítsa ki vételi szándékának fenntartását és 
biztosítsa az ehhez szükséges fedezetet. 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 116/2018. Kth. számú határozatát 
módosítva a Kiskunhalas, belterület 6012/4 hrsz alatti ingatlan megvásárlásának fedezetére a 
költségvetésében 121.920.000.- Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert az adásvételi szerződés és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő:   2019. február 28. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
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