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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő – testület 2021. szeptember 30-án tartandó ülésére 

Úttársulat megalakítása a Karacs Teréz utcában tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptemberében megalkotta a 

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

keltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről.  

 

A Karacs Teréz utcai társasházközösségek a Gárdonyi utcától kezdődően mintegy 270 méter 

hosszon útalap megtervezésére vonatkozó szándékukat jelentették be Önkormányzatunknak. 

Az elkészült terv alapján beárazott költség ismeretében az útalap megépítéséről később szüle-

tik majd döntés. Tervezői árajánlat alapján a terv elkészítése bruttó 1.016.000.- Ft, ezen ösz-

szegnek legalább felét kell az ingatlan tulajdonosoknak vállalniuk. Figyelembe véve a 6 érin-

tett társasház számot, a lakossági hozzájárulás mértékét társasházanként 85.000 - Ft-ban álla-

pítottuk meg, így az Útépítési Közösség által vállalt összeg meghaladja a tervezési költség 

50%-át. 

   

A Karacs Teréz utcában érintett társasházak kétharmada Útépítési Közösséget hozott létre, 

azzal a céllal, hogy pályázzanak az önkormányzati támogatás elnyerésére az ingatlanjaik előtti 

útalap megépítéséhez szükséges terv elkészítésére. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Ka-

racs Teréz utcai társasházak lakóközösségeinek kérelmét vitassa meg és döntsön a befogadá-

sáról. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Karacs Teréz 

utcai társasházak lakóközösségeinek útalap megtervezésére vonatkozó, 1.016.000.- Ft 

bruttó tervezési díj költségvonzatú 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) bek.] 

A tervezési munka megkezdése a 2021. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

Határidő:    2021. december 31. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 

Határozatról értesül:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető általa: útépítési közösség 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:    Kollerné Dr. Lengyel Linda jegyző 

  

    

Kiskunhalas, 2021. szeptember 23.       

 

         

                                                                                                           Fülöp Róbert s.k. 


