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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésére 

Csetényi park területén telekhatár rendezés tárgyában 
 

Önkormányzatunk a GINOP rendszere keretében támogatást nyert a Csetényi park fejlesztésének 
megvalósításához. Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyik. 
 
A pályázat benyújtásakor a fejlesztéssel érintett terület több önálló helyrajzi számú földrészletet 
érintett, melyek telekhatárai a természetben nem lelhetőek fel, kerítésekkel, tereptárgyakkal 
nincsenek elválasztva. A terület északi határán a Kazinczy utca burkolatlan része sem önálló 
közterületen halad, hanem a park területéhez tartozó földrészlet határán belül. 
 
A pályázat megvalósítása, a szükséges közműcsatlakozások kiépítése, a funkcionális egységek 
külön választása indokolja, hogy telekhatár rendezés történjen, mely eredményként a pályázattal 
érintett terület egy földrészletté kerüljön összevonásra, a fejlesztéssel nem érintett részeket pedig 
válasszuk le, valós funkciójuk szerint változtassuk azokat közterületekké. 
 
A tervezett állapotról szóló változási vázrajz elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi. Látható, 
hogy a jelen állapot szerint a rendezéssel érintett terület 11 ingatlanból áll, melyből 7 ingatlan alakul 
ki, a pályázattal érintett terület a 2312/4 hrsz-t kapja majd. A kialakuló telekbe beolvad a Víz 
utcában található, használaton kívüli „buszforduló” területe, A Kazinczy utca önálló hrsz-t kap. A 
Csetény parktól délre elterülő területből egy kis sáv átcsatolódik a parkhoz, így alakítható ki a telek 
közvetlen kapcsolata a Dr. Monszpart utcával. A tervezet rendezés csak önkormányzati tulajdonú 
területeket érint, tulajdonjog változás nem történik. 
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a tervezett telekhatár-rendezési folyamat 
lebonyolítására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, 
belterület 2264/7, 2309/2, 2312, 2358/4, 2358/5, 2358/6, 2406, 2432, 2437, 2438 és 2400 hrsz 
alatti ingatlanokat érint ő telekhatár rendezéshez a Prizma Geodézia Fm. Bt. által készített 
16/106/2018 számú, 15/2018. munkaszámú, 2018. március 13-án záradékolt változási vázrajz 
alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási eljárások lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
 
Határid ő:   2018. május 15. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
    Vagyonkataszteri nyilvántartás 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
     
 
Kiskunhalas, 2018. március 20. 
          Fülöp Róbert s.k. 


