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        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 
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        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Kiskunhalas, 2020.június 18. 

 

 

 

 

 



 
Kiskunhalas Város Polgármesterének 

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

A rendezési terv végrehajtása keretében a Kiskunhalas, 7221 hrsz. és a Kiskunhalas, 
41459 hrsz. alatti ingatlanok megosztása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Kiskunhalas, 7221 hrsz alatti belterületi 
fekvésű, közpark megnevezésű, 1312 m2 területű, és a 41459 hrsz alatti, kivett közút művelé-
si ágú, 2371 m2 területű ingatlan. A rendezési terv korábban a 7221 hrsz területet közparkként 
jelölte, az alapozta meg a bejegyzett művelési ágat. A rendezési terv hatályos állapota azon-
ban a terület egy részét beépítésre szánt lakóövezetbe sorolja, másik részét pedig közútként 
szabályozza. A 41459 hrsz alatti út egy részét a jelenlegi szabályozás szintén beépítésre szánt 
területként jelöli. 
 
A mellékletben szereplő térképen zöld színnel jelölt terület az, ami a Boróka utcai közterület 
megfelelő szélességének biztosítása érdekében le kell választani. A kék terület az, amit a je-
lenlegi útból beépítetlen területbe kell sorolni, a narancs színű terület az, amit a jelenlegi köz-
parkból beépítetlen területbe kell sorolni. Az útból leválasztott területet emellett belterületbe 
szükséges vonni. A fent ismertetett telekalakításokat követően lehetőség lesz a beépítésre 
szánt területek értékesítésére. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezési terv előírásainak végrehajtása érdekében fo-
gadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásai-
nak megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 7221 hrsz alatti ingatlant út és be-
építetlen terület művelési ágú részekre. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-
tert a megosztáshoz és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedé-
sek és nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával 
dönt a beépítésre szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásai-
nak megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 41459 hrsz alatti ingatlant közút és 
beépítetlen terület művelési ágú részekre, egyúttal a beépítetlen terület művelési ágú 
részt belterületbe kívánja vonni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megosztáshoz és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a 
beépítésre szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
Határidő:   2020. augusztus 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető 

 
Kiskunhalas, 2020. június 16.        

Fülöp Róbert s.k. 




