
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. május 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
97/2019. Kth. 
Egyes közutak tulajdonjogának megszerzése 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 

a) Kiskunhalas, belterület 4577 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
2864 m2 területű  

b) Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
29.598 m2 területű  

c) Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút 
megnevezésű, 3880 m2 területű 

ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az igényelt ingatlanokat a helyi 
közutak kialakítása és fenntartása feladatellátásához kívánja használni. A megszerzendő 
tulajdon a helyi közlekedés biztosítását, mint kötelező önkormányzati feladatot segíti. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 
védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 
helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 
Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 
helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 
Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

7.A Képviselő-testület a terület tulajdonjogának megszerzését követően költségvetésében 
biztosítja a fenntartáshoz szükséges forrásokat. 
 
 
 
 



 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, általa: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Juhász György s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. május 29. 

 

 

 


