
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2020. október 29-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Lovag utcában 

 

Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

  

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. október 22. 

 

 

 

 

 



 
Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő – testület 2020. október 29 - én tartandó ülésére 
Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Lovag utcában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015 szeptemberében megalkotta 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 Lovag utcai lakóingatlannal, illetve lakóingatlan kialakítására alkalmas telekkel 
rendelkező tulajdonosainak egy része Útépítési Közösséget hozott létre, azzal a céllal, hogy 
pályázzanak az önkormányzati támogatás elnyerésére az ingatlanjaik előtt összesen 100 méter 
hosszon, átlagosan 3 m széles útalapon kiegyenlítő réteg és kopóréteg kivitelű út megépítéséhez. A 
közösség által kért műszaki megoldás kivitelezéséhez a fenti hatósági állásfoglalás szerint nem 
szükséges tervet készíttetni. Az útszakasz elkészítésére kivitelezői költségbecslés készült, mely szerint 
a maximum 50%-os önkormányzati támogatás mellett 234.156.-Ft/érdekeltségi egység lakossági 
önerőre összegyűjtése esetén valósulhat meg a beruházás. 
 
A rendelet értelmében a Lovag utca útépítése az érintett lakosság kezdeményezése alapján az 
önkormányzattal együttműködve megvalósítható, a munka elvégzéséhez szükséges önkormányzati 
rész fedezetét, - 1 873 250 Ft-ot -  a Képviselő-testület döntése függvényében a 2021. évi  
költségvetésében lehet biztosítani. A kivitelezés a lakosok szándéka szerint már az idén elkészülne. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Lovag utca lakóinak útépítési kérelmét vitassa meg és döntsön a 
befogadásáról. 
  
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Lovag utca lakóinak 
útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a 
beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” A vállalkozási 
szerződésben az Önkormányzati részre vonatkozóan a fedezetet a 2021. évben biztosítja. Az 
útépítés megkezdése a lakossági hozzájárulás befizetésének függvénye. 
 
Határidő:                     2021. július 31. 
Felelős:                       Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Határozatról értesül:   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
    Tóth Ferenc kapcsolattartó 
Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző  
       
Kiskunhalas, 2020. október 20.  
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