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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő – testület 2018. szeptember  27-én tartandó ülésére 

Úttársulat megalakítása a Cseresznyés utcában tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015 szeptemberében megalkotta 

a14/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendeletét a lakossági kezdeményezésű útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésének rendjéről. A 2016. évben elkészített útszakaszok beruházása során derült 

fény arra, hogy az útépítések várható költség igényét az engedélyezési szintű tervek birtokában lehet 

elfogadható pontossággal megbecsülni, s csak a tervezői költségbecslés ismeretében lehet megállapí-

tani ténylegesen mekkora lakossági (és önkormányzati) önerő vállalására lesz szükség az út kivitele-

zéséhez.  

 

Az eredeti rendelet finomításaként a 28/2016. (2016.X.28.) rendeletmódosítás a lakossági útépítések 

szervezését két részre bontotta, az első fázisban az útépítés szándékával foglalkozó utcák lakói (ha a 

lakók min. 2/3-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 is.  

 

A múlt hónapban a Cseresznyés utca lakói 4 méter széles aszfalt burkolatú út megépítésére vonatkozó 

szándékukat jelentették be Önkormányzatunknak. A közösség által kért műszaki megoldás kivitelezés-

éhez hatósági állásfoglalás szerint szükséges tervet készíttetni, ezért hivatalunk tervezési ajánlatot kért. 

Tervezői árajánlat alapján a terv elkészítése 733.679.- Ft-ba kerül, s ezen összegnek legalább felét kell 

az ingatlan tulajdonosoknak vállalniuk. Figyelembe véve a 28 érintet ingatlan számot, a lakossági hoz-

zájárulás mértékét 13.200 - Ft-ban állapítottuk meg, így az Útépítési  Közösség által vállalt összeg 

meghaladja a tervezési díj 50%-át. 

   

A Cseresznyés utca lakói, ill. az ott lakóingatlannal, illetve lakóingatlan kialakítására alkalmas telek-

kel rendelkező tulajdonosok 89 %-a (25 ingatlan tulajdonos) 2018. 08.29-én Útépítési Közösséget 

hozott létre, azzal a céllal, hogy pályázzanak az önkormányzati támogatás elnyerésére az ingatlanjaik 

előtti aszfaltburkolatú út terveinek elkészítéséhez. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Cseresznyés 

utca lakóinak kérelmét vitassa meg és döntsön a befogadásáról. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Cseresznyés utca 

lakóinak út tervezésére vonatkozó kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vál-

lalt hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” 

[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) ] 

A tervezési munka megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvé-

nye. 

 

Határidő:    2018. november 30. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:   Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül:   Tóth Péter osztályvezető 

Csendes Ildikó osztályvezető 

Máté Lajos beruházási ügyintéző, általa: útépítési közösség 

Felelős:    Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

  

    

Kiskunhalas, 2018. szeptember 10.                       

 

           Fülöp Róbert s.k.  


