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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELQTERJESZTÉSE 

 
a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 

Felhatalmazás vezetékszolgalmi megállapodások megkötésére tárgyában 
 

 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Sóstó csapadékvízzel történQ vízutánpótlása érdekében 
sikeresen valósította meg a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú >FelsQváros 
belvízkárok megelQzése, csapadékvíz záportározóban történQ elhelyezésével= címq pályázatot. A 
projekt keretében nyomóvezeték épült az Eperd utcai tározótól a Sóstóig. A vezeték nyomvonalára 
vezetékszolgalmi jogot kell bejegyeztetnünk, ez biztosítja a hosszú távú üzemeltetést. A szolgalmi 
jog bejegyzését a tulajdonosokkal történt megállapodás alapján lehet megtenni, a megállapodásnak 
a kártalanításról is rendelkezni kell. 
 
Kérem a KépviselQ-testületet, hogy a határozati javaslat szerint hatalmazzon fel a megállapodások 
megkötésére és hagyja jóvá a kártalanítási összegeket, melyeket egyéb közmqhálózatok kiépítése 
során alkalmazott kártalanítási összegeket figyelembe véve szántó esetén 225 Ft/m2-ben, legelQ 
esetén 180 Ft/m2-ben, mqvelés alatt nem álló terület esetén 130 Ft/m2-ben javaslom megállapítani.  
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-
00002 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított vízvezeték üzemeltetése érdekében az 
alábbiak szerint vezetékszolgalmi jogot kíván alapítani: 
 
ingatlan hrsz szolgalommal érintett 

területnagyság 
kártalanítási összeg 

0716/20 180 m2 40.500.- 
0716/1 217 m2 28.210.- 
0716/13 345 m2 62.100.- 
0717/25 16 m2 2.880.- 
6395/16 25 m2 3.250.- 
6409/15 382 m2 49.660.- 
 
 
2. A KépviselQ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetékszolgalom alapításához 
szükséges, az 1. pontban meghatározott összegq kártalanításokat tartalmazó 
megállapodásokat az ingatlanok tulajdonosaival aláírja.  
 
HatáridQ:   2023. november 30. 
FelelQs:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és fQépítészi osztályvezetQ 
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és fQépítészi osztályvezetQ 
    Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetQ 
FelelQs:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyzQ 
 
Kiskunhalas, 2023. március 22. 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


