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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a  Képviselő – testület 2018. június  28 - án tartandó ülésére 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Honvéd utcában 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015 szeptemberében meghozta a 

14/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendeletét a lakossági kezdeményezésű útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről.   

 

A közutak tervezésének és megépítésének engedélyezésére feljogosított hatóság - a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály - vezetőjével egyeztetést kezdeményeztünk, annak eldöntésére, milyen 

útszerkezeti, útszélességi feltételek teljesítése esetén kaphatunk engedélyt a főutaktól, nagy 

forgalmú gyűjtő utaktól lényegesen kisebb forgalmú utcák felújítása/megépítése esetén.  

Az engedélyező hatóság állásfoglalása szerint csak abban az esetben nem kell terveztetni és 

hatóságukkal engedélyeztetni az önkormányzatunk kezelésében lévő utak megépítését, ha 

olyan útalapot készítünk, amelynél semmilyen rögzítő emulziót nem alkalmazunk. 

 

Kiskunhalas Honvéd utca 4. - 6/2. ill. 3. - 11. házszámú, a  Hattyú és a  Hunyadi utca közötti 

szakasza mellett - lakóingatlannal, illetve lakóingatlan kialakítására alkalmas telekkel 

rendelkező  tulajdonosok Útépítési Közösséget hoztak létre, azzal a céllal, hogy pályázzanak 

az önkormányzati támogatás elnyerésére az ingatlanjaik előtt 3m széles két oldalon 30-50 cm 

széles padka kialakítású útalap kivitelű út megépítéséhez. 

A közösség által kért műszaki megoldás kivitelezéséhez a fenti hatósági állásfoglalás szerint 

nem szükséges tervet készíttetni. 

 

A 146 fm hosszú – a Csendes közi útépítéshez hasonló szerkezetű - útszakasz elkészítésére a 

árajánlat készült, mely szerint a max.  50%-os önkormányzati támogatás mellett 48 

eFt/érdekeltségi egység lakossági önerő összegyűjtése szükséges az útfelújítás 

megvalósításához. 

 

A 14/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelet szerint a Honvéd utca lakói benyújtották 

pályázatukat, a 146 fm hosszú szilárd burkolat nélküli utca útalappal történő megerősítésére.  

Az érintett 12 érdekeltségi egységként figyelembe vehető ingatlan lakói közül  8 érdekeltségi 

egységet képviselő ingatlantulajdonos által létrehozott Útépítési közösség vállalásával 

kielégíti azt a feltételt, hogy az érintettek legalább 2/3-ának kell aláírnia a rendelet 1. számú 

melléklete szerint, az Útépítési közösség létrehozására szolgáló megállapodást. A megalakított 

Útépítési közösség 1 tagja előzetesen bejelentette, hogy az útépítési pályázatuk 

önkormányzati támogatása esetén részletfizetést szeretne kérni. 

 

A pályázó útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértéke a becsült 

összköltséghez viszonyított aránya, eléri az  50%-ot. 

 



Az építendő út területén a teljes közműellátottság megvalósult, a víz-szennyvíz, gázvezeték, 

villamos hálózat, kábel tv rendszer, valamint az ingatlanokhoz a szükséges bekötővezetékek is 

kiépültek. 

 

A rendelet értelmében a Honvéd utcai útépítés az érintett lakosság kezdeményezése alapján 

önkormányzati támogatással megvalósítható, a munka elvégzéséhez szükséges önkormányzati 

rész fedezete, - 567 eFt -  a Képviselő-testület döntése függvényében a város 2018. évi  

költségvetéséből biztosítható. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Honvéd utca lakóinak útépítési kérelmét vitassa meg és 

döntsön a befogadásáról. 

  

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Honvéd utca 

lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 

hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-

nál”  [14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

Az útépítés megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

  

Határidő:   2018. szeptember 27. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Halasi Városgazda Zrt. 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

Tóth Péter osztályvezető 

Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

                             

       

Kiskunhalas, 2018. június  25.        

 

                                         

         

                                                                                                           Fülöp Róbert s.k. 


