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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. június 28-i  ülésére 

Felhatalmazás útépítési együttműködés megkötésére tárgyban 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Erzsébet királyné téren, a baptista templom mögötti területen az N+H Electric Kft. beru-
házásában 18 lakásos társasház épül. A beruházó cég kezdeményezte Önkormányzatunknál, 
hogy a társasház előtti közterületen épüljön aszfaltozott útburkolat, mely az épülő társasház 
megközelíthetőségét szolgálja. Megkeresésében jelezte, hogy a beruházás költségeihez hozzá-
járul. 
 
A felvetésben szereplő beruházás jellegében eltér a lakossági útépítések kialakult rendszeré-
től, tekintettel arra, hogy az útépítéssel érintett társasházi lakások jelenleg nincsenek készen. 
Ennek ellenére a kialakult gyakorlat szerinti elvet követve, ha a beruházó a beruházási költség 
legalább 50%-át az Önkormányzatnak megfizeti, akkor újabb útszakasszal bővülhet a városi 
úthálózat. Előzetes becslés szerint az útépítés költsége bruttó 3,8 millió Ft. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a beruházóval az út megépítésének finan-
szírozására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az megépítésé-
hez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy a 2639/6 hrsz alatti közterületen aszfalt burkolatú közút megépítése céljából 
együttműködési megállapodást kössön az N+H Electric Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, 
Semmelweis tér 27.) azzal a tartalommal, hogy az N+H Electric Kft. az építési beruházás 
teljes bruttó bekerülési költségének 50%-át az Önkormányzat részére megfizeti, vala-
mint biztosítja az út megépítéshez szükséges hatósági engedélyeket. A Képviselő-testület 
a beruházáshoz szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítja. 
 
Határid ő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: N+H Electric Kft., 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 27. 

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 
    Tóth Péter osztályvezető 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. június 19. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 


