
 
 
                         
                       KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
                                     POLGÁRMESTERE 
                         
Ügyiratszám: 68.487-…./2006. 
 

EL�TERJESZTÉS 
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Tárgy: Pászti András képvisel� indítványa a Serleg utcai földút, a Népfront Szövetkezet 
használatában lév� garázsokhoz tartozó út rendezése 

 
 
Tisztelt Közgy�lés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése 2006. június 7-ei ülésén elfogadta Pászti 
András képvisel� indítványát, melyben kérte, hogy kerüljön felmérésre a Serleg utcai 
földút rendezésére vonatkozó lehet�ségeket és a mai költségvetés-módosításnál kerüljön 
beépítésre annak költsége az Út-Híd keretbe. 
 
A Serleg utcai földút rendezésével kapcsolatos vizsgálat eredményér�l az alábbiakban 
tájékoztatom a Tisztelt Közgy�lést:: 
 
A Serleg utca folytatásában a garázssorig tartó terület három helyrajzi számon van 
nyilvántartva a földhivatali térképeken, melyb�l a 6270/1 helyrajzi számú terület a Magyar 
Állam tulajdona és a Népfront Lakás Garázsépít� és Fenntartó Szövetkezet kezelésében 
van, a másik kett� Önkormányzati tulajdonú terület. 
 
A területek rendezésének érdekében a hatályban lév� Településrendezési terv szerint a 
három helyrajzi számmal ellátott terület egy 18 m széles része útként, jelent�s része pedig 
„zöldterület, közpark”-ként szerepel (1. melléklet) 
 
 
A terület TRT szerinti kialakításához engedélyezési terv készítése szükséges, melynek 
el�feltétele, hogy a teljes terület Önkormányzati tulajdonba kerüljön. A térítésmentes 
vagyonátadás folyamata az alábbi: 

1. A Magyar Állam tulajdonában lév� 6270/1 hrsz-ú területre vonatkozóan a 
vagyonkezel� Népfront Lakás Garázsépít� és Fenntartó Szövetkezetnek kell 
jeleznie a Kincstári Vagyonigazgatóság felé, hogy kérik az ingatlan térítésmentes 
átadását az Önkormányzat tulajdonába. 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének döntenie kell, hogy tulajdonába 
kívánja-e venni a fenti ingatlant. 

3. A Közgy�lési döntést követ�en az Önkormányzatnak kérelmeznie kell a Kincstári 
Vagyonigazgatóságnál az ingyenes tulajdonba adását. 

4. A kérelem a negyedévente tartott kormányülésen kerül elbírálásra. 
5. A Kormány döntése alapján kerül aláírásra a megállapodás. 
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6. A megállapodás aláírása után kerül sor a birtokba adásra és a földhivatali 
nyilvántartásba vételre. 

 
Fenti eljárás lefolytatásának várható id�tartama 6-8 hónap, ezért szilárd burkolatú út 
tervezése és kivitelezése 2007-ben valósulhat meg, melynek becsült költsége bruttó 10 
millió forint. 
 
A Serleg utca folytatásában a garázssorig a földút 2005. �szén betontörmelékkel lett 
stabilizálva, mely néhol kigödrösödött az elmúlt hónapok csapadékos id�járása miatt. A 
szilárd burkolatú út megépítéséig a jobb járhatóság érdekében lehet�ség van a meglév� 
stabilizáló réteg gréderezésére, melynek költsége bruttó 60.000.-Ft. A fenti munka az Út-
HÍD keret terhére végezhet� el, melynek II. féléves ütemtervébe beépítésre került. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést az el�terjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozat-
tervezet elfogadására. 
 
 
Kecskemét, 2006. június 20. 
 
 
                                                                                   ( Dr. Szécsi Gábor ) 
 
 

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
………/2006. (VI.28.) KH. számú határozat 
Pászti András képvisel� indítványa a Serleg utcai földút, a Népfront Szövetkezet 
használatában lév� garázsokhoz tartozó út rendezése 
 
A Közgy�lés megtárgyalta Dr. Szécsi Gábor polgármester 68.487-…./2006. számú 
el�terjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A Közgy�lés felkéri a 6270/1 hrsz-ú ingatlan kezel�jét, hogy kezdeményezze a 
Kincstári Vagyonigazgatóságnál az ingatlan térítésmentes átadását az Önkormányzatnak. 
 
 Határid�: azonnal 
 Felel�s: Dr. Szécsi Gábor polgármester 
 
2./ A Közgy�lés úgy dönt, hogy a 6270/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételét követ�en a 
szilárd burkolatú út építéséhez szükséges tervezési és kivitelezési költséget, bruttó 10 
millió forintot  a 2007. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre. 
 
3./ A Közgy�lés felkéri Dr. Szécsi Gábor polgármester, hogy a 2007. évi költségvetés 
tervezésekor a 2. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 
Határid�: értelemszer�en 
Felel�s: Dr. Szécsi Gábor polgármester 


