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Tárgy: A 6317 hrsz alatti közterület (Bánegyháza utca) egy részének értékesítése 

79/2021. (IV.29.) 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 szándékát fejezi ki, hogy a rendezési 
terveznek megfelelő megosztást követően a Kiskunhalas, 6317 hrsz (Bánegyháza 
utca) alatti közterület azon része, melyet Réz István (6400 Kiskunhalas, Kadarka 
utca 20.) a 8170/6 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa családi házzal beépített, illetve 
kerítéssel körülvett értékesítésre kerüljön részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 
értékesítéssel kapcsolatos feladatok ellátására, az ehhez szükséges 
dokumentumok és esetleges módosítások aláírására, és jognyilatkozatok 
megtételére. 

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

INDOKOLÁS 

A 8170/6 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa (Réz István, Kadarka utca 20.) a telken álló családi 
házra használatba vételi engedélyt kapott. Az eljárás során derült arra fény, hogy az épület 
részben a Bánegyháza nevű közterületen áll, mely helyrajzi száma 6317. A rendezetlen jogi 
helyzet a ráépítéssel és elkerítéssel birtokolt területrész értékesítésével rendezhető.  

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. április 29.       
 
                     Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


