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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2020. június 25-i ülésére 

A Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlan egy részének értékesítése (Kassa utca) tárgyában 
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti, közterület-
ként nyilvántartott, 16667 m2 területű belterületi ingatlan, mely természetben a Kassa utca 
egy oldalról be nem épített szakaszán található. 
 
A rendezési terv korábban a területet közparkként jelölte, az alapozta meg a közterületi műve-
lési ágat. A rendezési terv hatályos állapota azonban a terület egy részét beépítésre szánt lakó-
övezetbe sorolja. A beépítésre szánt rész vonatkozásában vételi ajánlat érkezett Önkormány-
zatunkhoz. A vevő értékbecslést készíttetett, mely alapján a terület rendezési tervben megha-
tározott nagyságú része 3500.- Ft/m2 áron értékesíthető. A kérelem szerinti értékesítés a te-
lekkönyvi változással beépítetlen területre változó ingatlanrész vonatkozásában támogatható. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezési terv előírásainak való megfelelés, valamint az 
értékesítéssel járó bevétel elérése érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv előírásai-
nak megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlant. A Képvi-
selő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a beépítésre 
szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. A Képviselő-testület a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlannak a rendezési terv sze-
rint beépítésre szánt részét a megosztást követően értékesíteni kívánja Püspöki István 
vevő részére 3.500.Ft/m2 vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírásra. 
 
Határidő:   2020. augusztus 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető általa: kérelmező 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 16.      
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