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        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

               jegyző 
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        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019.október 24. 

 

 



 

Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. október 31-i ülésére 

Hozzájárulás épület lebontásához (Köztársaság u. 17.) tárgyában 

   

 

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola és a Kiskunhalasi EGYMI a Köztársaság utca 17. 

szám alatti épületben (egykori Zeneiskola épülete) folytatja tevékenységét. Az ingatlan Kis-

kunhalas Város Önkormányzatának tulajdona, vagyonkezelője a Kiskőrösi Tankerületi Köz-

pont. Az épület udvara régóta rekonstrukcióra szorul, azonban forrás hiányában eddig nem 

került rá sor. Az udvaron áll egy régi épület, mely a vagyonkataszter alapján raktár megneve-

zésű, 30 m2 beépített alapterületű.  Az épület állapota nagyon rossz, mára balesetveszélyes, 

azonban a lebontására sem sikerült eddig forrást szerezni. A közelmúltban a fenntartó ajánla-

tot kapott az épület lebontására, mely szerint térítésmentesen, a bontott anyagért lebontanák. 

Ezért a bontás engedélyezésére vonatkozó kérelmet nyújtottak be Önkormányzatunknak. Az 

épület a szakvélemény szerint gazdaságosan nem újítható fel, anyagi és használat értéket nem 

képvisel, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az épület lebontásához. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete hozzájárul a Köztársaság ut-

ca 17. szám, 3685 hrsz alatti ingatlanon álló 30 m2 beépített területű raktárépület lebon-

tásához és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2019. december 31. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Csendes Ildikó  osztályvezető helyben 

Tóth Péter osztályvezető    helyben 

    Kiskunhalasi EGYMI, Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2019. október 24.        

                         

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


