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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. augusztus 31-i rendkívüli ülésére 
Beszámoló megállapodás megkötéséről 

tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Kiskunhalas Város Polgármestere a 2016. február 25-én, Kiskunhalasi Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 59/2016. Kth. sz. határozatban kapott felhatalmazása alapján támogatási 
kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívásra „Felsővárosi belvízkárok 
megelőzése, a csapadék záportározóban történő elhelyezésével” címmel. A benyújtott 
dokumentációt a Kiíró támogatásra méltónak ítélte, így 2017. 06.01-én aláírásra került a támogatási 
szerződés, mely értelmében a fent említett pályázat kivitelezésére 200.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert Önkormányzatunk. 

A fent említett 59/2016. Kth. sz határozat többek között felhatalmazta Fülöp Róbert 
polgármestert arra is, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére, aláírására, 
nyilatkozatok megtételére. Ezen pont alapján 2018. augusztus 2-án aláírásra került a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt-vel a „Kártalanítási megállapodás közérdekből történő vízilétesítmény 
létesítéséhez” elnevezésű megállapodás. A megállapodás a fent említett pályázathoz kapcsolódik, 
témája a MÁV vagyonkezelésében lévő területek hasznosítása, ugyanis a csapadékelvezető rendszer 
egyes elemei a Budapest-Belgrád vasútvonalat fogják keresztezni. Egyik helyen egy meglévő 
csapadékátvezetőben, másik helyen pedig új helyen kerül elhelyezésre csővezeték a vasútvonal 
alatt. Az érintett területek igénybevétele, hasznosítása miatt kártalanítási összeget kell fizetnie az 
önkormányzatnak a MÁV részére, melynek összege 42.300 Ft.  

 
Határozati javaslat:  
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a MÁV Zrt. és az 
Önkormányzat között 2018.augusztus 15-én létrejött kártalanítási megállapodást, mely a 
Kiskunhalas belterület 0654/5, 6409/2 és 6411/1 hrsz. alatti ingatlanok vízilétesítmény 
létesítéséhez szükséges igénybevételéről és 42.300,- Ft+ÁFA kártalanítási összeg 
megfizetéséről szól.  
 
Határid ő:   2018. augusztus 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül:  Tóth Péter osztályvezető 

  Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 
 

Kiskunhalas, 2018. augusztus 23. 
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