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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő – testület 2021. augusztus 26-án tartandó rendkívüli ülésére 

„Úttársulat megalakítása a Borostyán utcában” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptemberében megalkotta a 

14/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendeletét a lakossági kezdeményezésű útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésének rendjéről.  

 

A Borostyán és a Hírnök utca lakói a Hírnök utcától mintegy 970 méter hosszon útalap megépítésére 

vonatkozó szándékukat jelentették be Önkormányzatunknak. A közösség által kért műszaki megoldás 

kivitelezéséhez hatósági állásfoglalás szerint nem szükséges tervet készíttetni. A kivitelezésre vonat-

kozó ajánlat alapján az útalap elkészítése bruttó 15 millió forintba kerül, és ezen összegnek legalább 

felét kell az ingatlan tulajdonosoknak vállalniuk. Figyelembe véve a 64 érintett ingatlanszámot, a la-

kossági hozzájárulás mértékét ingatlanonként 120.000 - Ft-ban állapítottuk meg, így az Útépítési Kö-

zösség által vállalt összeg meghaladja a kivitelezési költség 50%-át. 

   

A Borostyán és Hírnök utca lakói, illetve az ott lakóingatlannal, illetve lakóingatlan kialakítására 

alkalmas telekkel rendelkező tulajdonosok több, mint kétharmada Útépítési Közösséget hozott létre, 

azzal a céllal, hogy pályázzanak az önkormányzati támogatás elnyerésére az ingatlanjaik előtti útalap 

elkészítéséhez. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Borostyán utca lakóinak kérelmét vitassa meg és 

döntsön a befogadásáról. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Borostyán és Hírnök 

utca lakóinak útalap építésre vonatkozó, 15.000.000.- Ft bruttó beruházási költségvonzatú ké-

relmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a beruházás össz-

költségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” [14/2015. (V. 29.) önkormányzati ren-

delet 5.§ (2) ] 

A kivitelezési munka megkezdése a 2021. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függ-

vénye. 

 

Határidő:    2021. december 31. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:   Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül:   Tóth Péter osztályvezető általa: útépítési közösség 

Szécsényi Zsolt osztályvezető 

Felelős:    Kollerné Dr. Lengyel Linda jegyző 

  

    

Kiskunhalas, 2021. augusztus 24.       
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