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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére 

 A Csalogány utcai gyalogos aluljáró rendezése tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kelebia felé tartó vasútvonal alatt, a Csalogány utca irányában található gyalogos aluljáró 1965 
óta szolgálja az arra lakók közlekedését, lehetővé téve gyalogosok részére, hogy lakhelyükről 
gyorsabban, rövidebb úton juthassanak be a városközpontba. 
 
Az aluljáró a megépítése óta eltelt évtizedek alatt elhasználódott, valamint megépítése óta nem 
megoldott a befolyó csapadékvíz elvezetése, így esősebb napokon nem tudja betölteni funkcióját. A 
közvilágítás elégtelen volta az ott közlekedők biztonsága miatt szintén megoldandó. A helyzet 
rendezésére a Képviselő-testület a legutóbbi költségvetés-módosításkor fedezetet biztosított. A 
Halasi Városgazda Zrt. megkezdte a munkálatok előkészítését. Ennek keretében tárgyalást 
folytattak a MÁV Zrt. illetékeseivel, hiszen az aluljáró a vasút területén található műtárgy, így a 
MÁV hozzájárulása nélkül azon munka nem végezhető. A tárgyaláson derült fény arra, hogy bár a 
MÁV 1965-ben átadta a műtárgyat a Városi Tanácsnak, a használat és a karbantartás kérdése nem 
került tisztázásra. A jogi helyzet mai jogszabályoknak megfelelő rendezése érdekében szükséges 
megállapodást kötni az Önkormányzat és a MÁV között, mely rögzít a felek jogait és kötelességeit, 
lehetőséget biztosít az Önkormányzatnak a műtárgyon való munkavégzésre. 
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a MÁV Zrt.-vel az alujáró üzemeltetésére, 
használatára vonatkozó megállapodást megköthessem. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Kelebia felé tartó vasútvonal alatt, a Csalogány utca vonalában található gyalogos 
aluljáró üzemeltetésére vonatkozóan megállapodást kössön a MÁV Zrt.-vel, valamint az 
ehhez kapcsolódóan szükséges forrást a költségvetésben biztosítsa. 
 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

Tóth Péter osztályvezető 
    Csendes Ildikó osztályvezető 
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