
 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Trianon Liget kialakításához és a Hősök terén lévő 

facsoport pótlásához 

54/2020. (XI.11.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

’56-os Emlékbizottság (Pajor Kálmán – elnök) kialakítsa a Kiskunhalas, 2528/19 

hrsz-ú ingatlanon (Kiskunhalas, Semmelweis tér északi oldalán) a Trianon Liget 

elnevezésű emlékparkot, oda 5 db kocsányos tölgyet telepítsen. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

’56-os Emlékbizottság (Pajor Kálmán – elnök) a Kiskunhalas, 4671 hrsz-ú ingatlanon 

(Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér Konflis Park elnevezésű területrészén) lévő helyi 

védett facsoport hiányzó kettő egyedét pótolja, oda 2 db kocsányos tölgyet telepítsen. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

Az ’56-os Emlékbizottság elnöke, Pajor Kálmán 2020. november 10-én azzal a kéréssel 

fordult Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere felé, hogy adjon tulajdonosi 

hozzájárulást a Kiskunhalas, 2528/19 hrsz-ú ingatlanon (Kiskunhalas, Semmelweis tér északi 

oldalán) tervezett Trianon Liget kialakításához. Az emlékparkba 5 db kocsányos tölgyet 

szeretne telepíteni a civil szervezet, melyek az elcsatolt országrészeket szimbolizálják. A 

telepítést, illetve a fák ápolását, gondozását a támogató civil szervezetek saját költségen 

végeznék el.  

A fenti kérés mellett az ’56-os Emlékbizottság elnöke, szintén kérte Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Kiskunhalas, 4671 hrsz-ú 

ingatlanon (Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér, Konflis Park elnevezésű területrészén) lévő helyi 

védett facsoport hiányzó kettő egyedét pótolja, oda 2 db kocsányos tölgyet telepítsen. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. november 11. 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


