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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2023. január 19-i ülésére 

„A 196/2022. Kt. határozat módosítása (6449/47 hrsz-ú út 1/1 tulajdoni részének 

ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kérelme)” tárgyban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalas 6449/47 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú 6336 m2 nagyságú ingatlan 1/1 

tulajdoni arányban a Magyar Állam tulajdonában áll. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata szeretné az ingatlant vízpótlási projekt megvalósítása 

érdekében 1/1 tulajdoni arányban ingyenesen tulajdonba kérni helyi közfeladatainak ellátása 

érdekében. 

Erre vonatkozó döntését Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

196/2022. Kt. sz. határozatával meghozta, azonban az MNV Zrt. 2023. január 09. napján kelt 

levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a Kiskunhalas 6449/47 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó ingyenes tulajdonba adás kezdeményezés tekintetében hozott képviselő-testületi 

határozatban a „kivett út” megnevezésű ingatlan esetében segítendő feladatként a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 

pontja (helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás) került 

megjelölésre, vagyis a határozat felhasználási célt nem tartalmaz. 

A fentiek értelmében szükséges a 196/2022. Kt. sz. határozatot módosítani és kiegészíteni. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 196/2022. Kt. sz. 

határozat 2. pontját az alábbiakra módosítja: 

„2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott „településfejlesztés, településrendezés”, és 

az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „településüzemeltetés 

(köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása)”, továbbá 

az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott „helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. A Kiskunhalas, 

belterület 6449/47 helyrajzi számon felvett, „kivett út” megnevezésű, 6336 m2 

területű ingatlant az Önkormányzat a vízpótlási projekt keretein belül helyi 

közúthálózat fejlesztése, fenntartása, közműfejlesztés céljából kívánja 1/1 tulajdoni 

arányban ingyenesen önkormányzati tulajdonba kérni helyi közfeladatainak 

ellátása érdekében. 

2. A 196/2022 Kt. sz. határozat többi pontja változatlan tartalommal marad 

hatályban. 

  



 

Határidő:   2023. június 30. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Határozatról értesül:  

    dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Kiskunhalas, 2023. január 13. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


