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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

   
Előterjesztése 

 a Képviselő – testület 2017. június 29 - én tartandó ülésére 
Úttársulat megalakítása a Liget 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 rendelet életbe lépését követően sok év után végre önkormányzati támogatással 
megindultak a lakossági útépítések, s 2016. évben 4 utca - az Epreskert, Tormássy, Hunyadi, 
és a Gyárfás utca - lakói vehették használatba lakóházuk előtt a megépült szilárd burkolatú 
útszakaszokat. 
Az elkészített útszakaszok beruházása során derült fény arra, hogy az útépítések várható 
költségigényét csak az engedélyezési szintű tervek birtokában lehet elfogadható pontossággal 
megbecsülni, s csak a tervek elkészülte után lehet megállapítani ténylegesen mekkora 
lakossági (és önkormányzati) önerő vállalásra lesz szükség az út kivitelezéséhez. 
Az eredeti rendelet finomításaként a 28/2016.(X.28.) rendeletmódosítás a lakossági útépítések 
szervezését 2 részre bontotta, az első fázisban az útépítés szándékával foglalkozó utcák lakói ( 
ha a lakók min. 67 %-a támogatja) a tervek elkészíttetésére pályáznak az önkormányzathoz, 
majd már az útépítés várható költségeinek ismeretében egy új eljárás keretében pályázhatnak 
a  kivitelezési munkák önkormányzati támogatására. 
 
Az új szabályozás szerint az első utca, a Liget utca lakói 2017. január 10.-én benyújtották 
pályázatukat, a 225 fm hosszú utca engedélyezési terveinek elkészíttetéséhez. Az érintett 14 
ingatlan lakói közül 12 ingatlantulajdonos (86%) vállalta - az előzetes tervezési ajánlat 
szerinti - tervezési díj 50 %-át.  
A Képviselő Testület 2017. január 26-án megtartott ülésén a 34/2017. Kth. sz. határozatával   
támogatta a tervezési munka elindítását, a tervezési munkafázisra alakult Útépítési közösség  
pedig - teljesítve vállalását - befizette az önkormányzat számlájára a megállapított lakossági 
hozzájárulási összeget. 
 
Az engedélyezési szintű tervdokumentációt elkészíttettük, mely dokumentáció tervezői 
költségbecslését lakossági fórum keretében megismertettük az utca érintett ingatlan 
tulajdonosaival. A várható – a tervezői költségbecslés szerinti - egy ingatlanra eső 
engedélyezési és kivitelezési költség min. 50 %-át (454 eFt / ingatlan), mint lakossági 
hozzájárulási összeg megfizetését az érintett 14 ingatlan tulajdonos közül 10-en (71%) 
vállalták, s a 14/2015. sz rendelet 1. melléklete szerint megállapodást készítettek az útépítési 
közösség létrehozására. 
 
A „Megállapodás Útépítési közösség létrehozására” nyomtatvány Hivatalunkhoz történő 
eljuttatásával a közösség kéri a Képviselő testületet az engedélyeztetési, és kivitelezési 
munkák támogatására. A benyújtott kérelem kielégíti azt a feltételt, hogy az érintettek több 



mint 67%-ának kell aláírnia a rendelet 1. számú melléklete szerint, az Útépítési közösség 
létrehozására szolgáló megállapodást. 
 
A Liget utca útépítés engedélyezési, és kivitelezési munkái az előzetes tervezői költségbecslés  
szerint várhatóan 12 700 eFt lesz, mely összeg kevesebb mint fele (6 344 eFt) terheli majd (a 
pályázat elfogadása esetén) az önkormányzat költségvetését. 
 
Az építendő út területén a teljes közműellátottság megvalósult, a víz-szennyvíz, gázvezeték, 
villamos hálózat, kábel tv rendszer, valamint az ingatlanokhoz a szükséges bekötővezetékek is 
kiépültek. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Liget utca lakóinak az útépítés kivitelezésére vonatkozó 
kérelmét vitassa meg és döntsön a befogadásáról. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Liget utca 
lakóinak útépítés kivitelezésére vonatkozó kérelmét befogadja azzal, hogy „Az 
önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak az engedélyezési , és kivitelezési munka 
összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”.  [14/2015. (V. 29.) 
önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 
Az útépítés engedélyezési és kivitelezési munkájának megkezdése a 2017. évi 
költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 
 
  
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető    helyben 
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Tóth Péter osztályvezető 
   Máté Lajos beruházási ügyintéző, általa: útépítési közösség 

Csendes Ildikó osztályvezető 
Felelős:  Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
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