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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. május 31-i  ülésére 

Külterületi gyüjtőutak meghatározása tárgyban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 157/2015. Kth. számú határozatában sorolta fel a városi gyüjtőutakat 

és határozta meg azok felújításának tervezett sorrendjét. 

 

A határozat alapján történnek a felújítások évről-évre, a határozat alapján határolódnak el 

egymástól a 100%-ban városi beruházásban megvalósuló útépítések és a lakossági önerőt be-

vonó beruházások. 

 

A külterületi lakosság körében is jogos igényként merül fel a külterületi utak felújítása, kar-

bantartása. Ezen munkák jelenleg a beérkező igények sorrendjétől és a Városgazda Zrt. lehe-

tőségeitől függően történnek meg. 

 

Javaslom, hogy a külterületi utak vonatkozásában is határozza meg a Képviselő-testület, hogy 

mely utakat tekinti nagyobb forgalmú, nagyobb számú külterületi lakosság kiszolgálását ellátó 

útnak. Így a külterületen is egyértelmű válik, hogy mely utakon történhet útépítés, illetve na-

gyobb volumenű javítás lakossági önerő bevonása nélkül és hol nyílik arra lehetőség, hogy az 

érintett polgárok saját forrásukat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátva jobb közlekedési 

feltételekhez jussanak a szűkebb környezetükben. 

 

A felújítás sorrendjére jelen előterjesztésben nem teszek javaslatot, mivel jelenleg a régi 

Félegyházi út felújítására benyújtott reménybeli (támogatói döntésben még nem részesült) 

pályázati forráson túl nem látszik a költségvetési fedezet. Azonban jelen döntés alapján a kül-

területi lakossági útépítés előtt új lehetőség nyílik. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város külterületén találha-

tó úthálózatból a határozat mellékletét képező térképen jelölt utakat tekinti külterületi 

gyüjtőútnak. 
 

Határidő:   2018. június 10. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Meggyesi József közútkezelő 

    Tóth Péter osztályvezető 

    Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 

Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. május 22. 

         Fülöp Róbert s.k.  




