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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. május 29-i ülésére 

Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában van az Ady Endre utca 11. szám, 

3703 hrsz alatti, 1361 m2 területű, lakóház udvar megnevezésű ingatlan, mely rossz állapotú 

szociális bérlakásokat tartalmaz.  

 

A Képviselő-testület a 12/2019. Kth. számú határozatával megbízta a Halasi Városgazda Zrt-

t, hogy tárgyi ingatlan vonatkozásában is végezze el a terület hasznosítására irányuló döntés-

előkészítő munkát és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. A Zrt. a vizsgálatokat elvé-

gezte, végkövetkeztetése az, hogy jelenleg az értékesítés várható árbevételéből nem pótolható 

az ott lakók elhelyezéséhez szükséges számú lakás. Üres bérlakás állomány nincs, tekintettel 

arra, hogy az Erzsébet királyné téri épület felújítása miatt az ott lakókat el kellett helyezni, ez 

a teljes kapacitást lekötötte. Az Ady utca ingatlan értékesítéséből hozzávetőlegesen 10 millió 

forint nyereség remélhető (az ott álló épület bontásának költségei csökkentik a realizálható 

hasznot), ebből az összegből legfeljebb három lakás szerezhető be a rendszerbe. 

A Zrt. azt javasolja, hogy az ingatlan értékesítése csak azt követően történjen meg, hogy az 

Erzsébet téren újra rendelkezésre állnak a szociális bérlakások. Azon okból is célszerűnek lát-

szik a későbbi értékesítés, mert az idén felújításra kerül az Ady Endre utca burkolata, így a 

rendezettebb környezetben magasabb eladási ár érhető el. 

 

Fentiek alapján javaslom az ingatlan értékesítési szándékának egy évvel történő elhalasztását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Ady Endre utca 11. szám 

alatti ingatlant az Ady Endre utca burkolat felújítását és az Erzsébet királyné téren álló 

szociális bérlakás-épület felújítását követően kívánja értékesíteni. A Képviselő-testület 

megbízza a Polgármestert, hogy a feltételek megteremtődését követően terjesszen érté-

kesítési javaslatot a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:   2020. május 31. 

Felelős:    Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Halasi Városgazda Zrt., 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 

Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2019. május 16.        

 

                         

 Fülöp Róbert s.k. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata  

Kiskunhalas 

Hősök tere 1. 

6400 

 

 

Hasznosítási javaslat 

 

 

 
az Ady E. u. 11. szám (3703 hrsz.) alatti Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló szociálisan bérbe adható ingatlan és a hozzá tartozó telek 

reintegrációjára. 

 

 

 
Az elmúlt időszakban több írásos megkeresés érkezett a Halasi Városgazda Zrt.-hez, mint 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonkezelőjéhez, az Ady E. u. 11.számú ingatlan 

esetleges értékesítésével kapcsolatban. Az ingatlan 1361 nm-es telken két lakóházzal a 

nyilvántartásban kivett lakóház, és udvarként szerepel. Megközelíthető a Molnár utca és az 

Ady E. utca felől is.  

 

 

Az épületegyüttes műszakilag leromlott állapotban van, korszerűsítésre szorul az áram és a 

vízhálózat is. Több lakossági panasz is érkezett az udvar rendezetlen állapota miatt. Az 

ingatlanok jelenleg lakottak, azokban szociális bérlakások vannak. Az ott élő 7 család 

rendkívül szerény körülmények között él, az épületek felújítását önerőből nem tudják 

megoldani. 

 

 

A vásárlás iránt érdeklődők vállalják, hogy akár a telket az épületekkel együtt is 

megvásárolnák, ebben az esetben az építményeket elbontanák a vásárlás után. 

  

 

A Halasi Városgazda Zrt. javasolja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata hirdetés útján 

kérjen árajánlatokat az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az eladás megoldást jelentene 

környezeti és közösségi reintegrációra és az épületek további romlásának megakadályozása 

érdekében. 

 

 

 

 

mailto:%20hvzrt@hvzrt.hu


HALASI VÁROSGAZDA  
Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zrt. 
 

 

HALASI Városgazda Zrt. Cím: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1.; Pf: 240 
Tel.: +36 77 421 833;  Fax: +36 77 421 629;  

E-mail:  hvzrt@hvzrt.hu  
Bács-Kiskun Megyei Bíróság,mint Cégbíróság:Cg.:03-10-100381; adószám:13993492-2-03 

 

 

Esetleges értékesítés során tekintettel kell lenni a lakók elhelyezésére. Amennyiben a 

kialkudott vételár fedezi a megfelelő állapotú és nagyságú új ingatlanok vásárlását, csak 

ebben az esetben érdemes az ingatlant értékesíteni. Ellenkező esetben mérlegelni kell, hogy 

az Önkormányzatnak módjában áll e külön keret biztosítása a lakók lakhatásának 

megoldására. 

 

 

Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű bérlakás, ezért javasoljuk, hogy 

a hasznosítást két feltételhez kösse a képviselőtestület. 

 

 

1./ Ady E. utca felújítása, mellyel az ingatlan értéke növekedne. 

 

 

2./ Erzsébet téri lakások felújításának befejezése, mellyel a rendelkezésre álló lakás-

állomány növekedne, és segítene a lakók kisebb anyagi terhet jelentő elhelyezésében.  

 

 

Kérjük a javaslatunk elfogadását. 

       

 

 

Kiskunhalas, 2019. május 17. 

 

 

 

    Köszönettel 

 

                                                                                     
 

         Molnár Ferenc 

          vezérigazgató  
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