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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2020. október 29-i ülésére 
Csatorna területének hasznosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdona a Kiskunhalas, 3731 hrsz alatti, 87 m2 területű, csatorna művelési 
ágú ingatlan. Ezen a területen zárt csapadékvíz-elvezető csatorna fekszik, mely a Hajó utcát köti össze a Bálvány ut-
cával. A szomszédos 3732 hrsz alatti telek tulajdonosa szerette volna megvásárolni az önkormányzati területet, mert 
azt a saját kertje kiegészítéseként szerette volna használni. A csatorna telke korábban gondozatlan, gazos terület volt, 
mert mérete miatt nem lehetett megfelelően gondozni. 
 
A csatorna telkének eladása nem érdeke az Önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a csapadékvíz rendszer aktív ele-
me. Ha azonban kérelmező a telke határán kerítést épít, akkor a csatorna gondozása továbbra is gondot okoz. 

 
 

Mindkét fél számára előnyös megoldás azonban a 3731 alatti terület hasznosításba adása a szomszédos ingatlan tulaj-
donosának. Így a magántulajdonos használhatja a csatorna telkét, az Önkormányzat pedig mentesül a karbantartás ter-
he alól. A tulajdonviszonyok így változatlanok maradnak. Az önkormányzati terület használatáért fizetendő díj mérté-
ke azonosan állapítható meg a használó által vállalandó csatorna karbantartás értékével, így sem használati díjat, sem 
karbantartási díjat nem kell megfizetni a feleknek. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a fentieket rögzítő hasznosítási megállapodás aláírására. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 3731 hrsz alatti, csa-
torna művelési ágú ingatlan karbantartása érdekében megállapodást kíván kötni Lajkó Gyulával (6400 Kis-
kunhalas, Mártírok útja 34.) a 3732 hrsz alatti ingatlan tulajdonosával. A megállapodás keretében Lajkó 
Gyula vállalja az Önkormányzat tulajdonában levő 3731 hrsz alatti ingatlan karbantartását (kaszálás, 
gyommentesítés, csatornatisztítás), az Önkormányzat pedig hozzájárul a terület kert célú használatához. Az 
önkormányzati terület karbantartásának és a kert célú használatnak az értékét egyezően évi 15.000.- Ft-ban 
állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a karbantartási szerződést aláírja. 
 

Határidő:  2020. december 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
    Lajkó Gyula, 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 34. 
    Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető (helyben) 
    Szili Anett titkársági ügyintéző 
Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 
Kiskunhalas, 2020. október 20.          
 
         Fülöp Róbert s.k. 
            polgármester 


