
Tárgy: Kertbarátok Parkjának használatba adása a Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület 

részére 

127/2021. (VI.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. június 27. napjára, 1 napig tartó határozott 

időre, ingyenesen hasznosításba adja a Kiskunhalas, 5837/2 hrsz-ú, természetben a 

Kiskunhalas, Berki Viola utca és vasút közötti fásított 300 m2 nagyságú, 

önkormányzati tulajdonú beépítetlen területet a Szathmáry Sándor Kertbarát 

Egyesület részére kulturális és ismeretterjesztő rendezvény lebonyolítása céljából. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület elnöke 2021. május 26. napján azzal a kéréssel kereste 

fel Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a minden évben szokásosan az 

Egyesület által megrendezésre kerülő „juniális”, mint kulturális és ismeretterjesztő rendezvényt 

szeretnék ismételten megrendezni a Kertbarátok Parkjában. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2016. Kt. számú határozatával az 

5837/2 hrsz-ú területet a Kertbarátok Parkjának nevezte el, így fenti eseményt az Egyesület 

továbbra is ebben a Parkban szeretné megrendezni. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a rendezvény lebonyolításához ingyenes használatba adja 

az Egyesület részére a Kiskunhalas, 5837/2 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Berki Viola 

utca és vasút közötti fásított 300 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen területet. 

 

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szerint az 

vagyonhasznosítási jog létesíthető. A két jogszabály, valamint Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: vagyonrendelet) meghatározza a hasznosításba adás alapvető feltételeit és a 

hasznosítás lényegi tartalmi elemeit, amely feltételek továbbra is teljesülnek a jelen esetben 1 

napra történő hasznosításba adás során is. 

Az Egyesület a használat ideje alatt továbbra is vállalta, hogy a terület takarításáról 

gondoskodik.  

Az Egyesület megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

Az Egyesület kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek minősül. 



Az Egyesület a hasznosítási jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 

(13) bekezdés alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján, valamint a Képviselő-testület 16/2015. (VI. 26.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 13.§ (1) bekezdése alapján 

ingyenesen szerzi meg. 

A hasznosítás időtartama 1 napra, 2021. június 27. napjára jön létre. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

 

Kiskunhalas, 2021. június 1. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 


