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Kiskunhalas Város Polgármesterének 



ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. május 31-i  ülésére 

Hozzájárulás önkormányzati területen átjárás biztosításához tárgyban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lomb utcai óvoda a Képviselő-testület döntése alapján egyházi vagyonkezelésbe került. Az 

épület főzőkonyha részét és a hozzátartozó gazdasági udvart a vagyonkezelésbe adás nem 

érintette, az továbbra is Önkormányzatunk fennhatósága alá tartozik, a konyhát a KIGSZ 

üzemelteti. 

 

Tulajdonosi hozzájárulás alapján az üzemeltető egyházmegye beruházásában bővítették az 

óvoda épületét, szintén az Önkormányzat hozzájárulásával a Gólya utca felőli kerítésen gaz-

dasági bejáróként új kaput alakítottak ki. A kialakult kapu és az egyház által vagyonkezelt te-

rület közötti átjárást csak a KIGSZ által használt területen keresztül lehet biztosítani. A Szent 

József Katolikus Általános Iskola és Óvoda az Önkormányzat hozzájárulását kéri az átjárás 

lehetőségének biztosításához, az átjárót a gyermekek biztonsága érdekében a konyha gazda-

sági udvarától kerítéssel is el szeretné választani. 

 

A KIGSZ vezetője részvételével közösen tartott helyszíni bejáráson az óvoda vezetője ismer-

tette az átjárás részleteit. Megállapítást nyert, hogy az átjárás biztosítása a konyha működését 

nem zavarja. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Lomb 

utcai főzőkonyha által használt telekrészen a Szent József Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda átjárhasson, a Gólya utca felőli kapu és az óvoda udvara között az átjárásra 

használt telekrészt elkerítse. Az átjárás biztosítása az ingatlanra vonatkozó vagyonkeze-

lési szerződést nem érinti. 
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