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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2020. június 25-i ülésére 
A régi Posta épület felújításához kapcsolódó felhatalmazás tárgyában 

   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Bethlen Gábor tér 6. szám alatti társasház-
ban található 18 albetét közül 9 db, mellyel Önkormányzatunk a társasház közgyűlésében 
50%-ot meghaladó tulajdonosi aránnyal rendelkezik. Az Önkormányzati vagyon kezelőjeként 
az Önkormányzatot a közgyűléseken a Halasi Városgazda Zrt. képviseli. 
 
Az épület egyre rosszabb műszaki állapotban van, a szükséges felújítások az elmúlt évtize-
dekben rendre elmaradtak, elsősorban forráshiány miatt. A társasház eddigi működése során 
nem képződött megfelelő mértékű felújítási alap ahhoz, hogy nagyobb léptékű felújításba le-
hessen fogni. A felújítás azonban egyre égetőbb szükség, a megújult főtéren méltatlanul áll a 
málladozó vakolatú épület. 
 
A Zrt. a közös képviselővel együttműködve megkezdte a felújítás előkészítését, ennek kereté-
ben előre látható, hogy a szükséges munkák elvégzése több tízmillió forintba kerül – a mű-
szaki tartalom függvényében. Akkora összeg a társasház számláján nem áll rendelkezésre, a 
munkák finanszírozása a tulajdonostársaktól jelentősen megemelt közös költséget vagy jelen-
tős összegű pótbefizetést tenne szükségessé. 
 
A társasházi közgyűlés még nem hozott döntést az ügyben, azonban a Zrt. – mint a többségi 
tulajdonos képviselője – szándékában áll a közgyűlés elé vinni a felújítás és annak finanszíro-
zása ügyét. Mivel jelentős összegekről és magánérdeket is érintő kérdésekről kell a közgyűlé-
sen minden tulajdonosra nézve kötelező erővel bíró döntéseket meghozni, ezért a HV Zrt. a 
tulajdonos felhatalmazását kéri. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi Vá-
rosgazda Zrt.-t, mint a Bethlen Gábor tér 6. szám alatti társasházban található önkor-
mányzati vagyon kezelőjét, hogy a társasház közgyűlésén az ingatlan külső felújításához 
szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében javaslatot tegyen a közös költség je-
lentős mértékű emelésére, pótbefizetés elrendelésére, hitelfelvételre.  
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