
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Hazatalálás Baráti Kör Egyesület részére 

20/2021. (II.23.) 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 hozzájárul, hogy a melléklet szerint a 

Hazatalálás Baráti Kör Egyesület a Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonát 

képező, valamint közigazgatási területén lévő külterületi közúthálózatot (mellékelt 

térkép szerint) gyalogos turistaforgalom céljára igénybe vegye, továbbá a turista 

útvonal területén található fákra a szükséges és szabványos turista jelzéseket 

elhelyezze és időszakosan karbantartsa. Jelen hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

2. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

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

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Hazatalálás Baráti Kör Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kereste meg 

Kiskunhalas Város Önkormányzatát.  

Kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az Egyesület a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata tulajdonát képező, valamint közigazgatási területén lévő külterületi 

közúthálózatot gyalogos turistaforgalom céljára igénybe vegye, továbbá a turista útvonal 

területén található fákra a szükséges és szabványos turista jelzéseket elhelyezze és időszakosan 

karbantartsa.  

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. február 23. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

  



Melléklet: 

Hozzájáruló Nyilatkozat 

Alulírott 

Önkormányzat:         Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseli:                          Fülöp Róbert polgármester 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a közigazgatási területén lévő külterületi 

közúthálózaton áthaladó turistautat gyalogos turista forgalom céljára igénybe vegyék.  

Hozzájárulását kizárólagosan a …………piros…… …………………… jelzésű 

gyalogos turista-forgalom áthaladásához adja, ellenszolgáltatás nélkül. 

 

Továbbá, engedélyezi a Hazatalálás Baráti Kör Egyesület részére, hogy az útra a szükséges 

és szabványos turista jelzéseket elhelyezzék és időszakosan karbantartsák. 

Hozzájárulás visszavonásig érvényes, a dátumozás napjától! 

 

Kijelenti, hogy esetleges visszavonási szándékáról írásban értesíti a Hazatalálás Baráti Kör 

Egyesületet, az alábbi elérhetőségen: 

Hazatalálás Baráti Kör Egyesület 

6400 Kiskunhalas Széchenyi u. 16. III/16. 

E-mail: info@hazatalalas.hu 

A hozzájárulás visszavonása az írásos tájékoztatás kézhezvételét követő 30. napot követően lép 

érvénybe! 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2021. február  

 

 

 

 

                                                        Aláírás: …………………………………………………… 

 

 

 

Tanú 1.:  ………………………………… Tanú 2.: ………………………………………… 
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