
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2019.október 31-i ülésére 

 
 
Tárgy: Megvalósult szennyvízberuházás átvétele 
 
Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 
osztályvezető 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Te-

lepülésfejlesztési Bizottság 
  
 
Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 
               jegyző 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k. 
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019.október 22. 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. október 31-i ülésére 
Megvalósult szennyvízberuházás átvétele tárgyában 

   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kötönyi úton működő egyes vállalkozások szennyvíz-elvezetése évtizedekkel ezelőtt került 
kiépítésre, az akkori hálózat egyes elemeinek felhasználásával. Az év elején dugulás történt a 
hálózaton. Ennek elhárítása során a szolgáltató feltárta azt a körülményt, hogy az elvezető há-
lózat egy része magántulajdonú ingatanon halad keresztül. Mivel a szennyvíz-elvezetés az 
Önkormányzat feladata és az ezt szolgáló hálózat az Önkormányzat tulajdona, ezért üzemelte-
tési kockázatot jelent az, ha a vezetékeink nem közterületen haladnak. A helyzet megoldása 
tárgyi esetben új vezeték kiépítése közterületen. Erre az üzemelés folytonossága érdekében 
minél hamarabb szükség volt, ezért az érintett vállalkozás saját költségén megépíttette a veze-
téket. A kivitelező a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. volt. 
 
Tekintettel arra, hogy a megvalósult hálózati elemeknek az Önkormányzat tulajdonába kell 
kerülniük, a vállalkozás át kívánja adni azokat. A beruházást megelőzően folytatott egyezteté-
sek során jeleztük, hogy helyben szokásos módon feles finanszírozással kívánjuk az együtt-
működést megvalósítani, így az átvétel a bekerülési költség 50%-án történne meg. 
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását az átvétel lebonyolítására és a szükséges forrás 
biztosítására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy a Kiskunhalas, Kötönyi út 6098/2 és 6091 hrsz alatti ingatlanokat érintően 
megvalósított szennyvíz nyomóvezeték beruházás önkormányzati tulajdonba vételével 
kapcsolatban megállapodjon a beruházó Holla Baromfi Kft.-vel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás önkormányzati tulajdonba vételéhez 
szükséges 1.593.850.- Ft forrást biztosítsa a 2019. évi költségvetésben. 
 
 
Határid ő:   2019. november 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető 
Holla Baromfi Kft. Kiskunhalas, Kötönyi út 22. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019. október 22.        

 
                         

 Fülöp Róbert s.k. 


