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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2017. március 29. napján kelt levelünkben megkerestük a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóságát a Kiszomboron lévő, MÁV Zrt. tulajdonát képező állomásépületek 
problémájával kapcsolatban.  
 
A két állomásépület állaga folyamatosan romlik, elhanyagolt állapotban vannak, a gazdátlanság 
benyomását keltik, így aki vasúton közelíti meg Kiszombort, ezzel az állomásképpel találkozik, 
ez az első benyomása a faluról.  
 
Önkormányzatunk már a korábbi években is tett lépéseket annak érdekében, hogy ezen 
változtasson, felvette a kapcsolatot a MÁV Zrt. területi szervezetével, továbbá önkormányzati 
közreműködéssel több alkalommal ki lettek meszelve az épületek. Az állomások körüli 
zöldfelületeket szintén az önkormányzat tartja karban már évek óta.  
 
A megkeresést követően a MÁV Zrt. a 2017. április 12. napján kelt levelében hozzájárult ahhoz, 
hogy a Kiszombor megállóhely (Kisállomás) épületét és az állomásépülethez tartozó kerítést az 
önkormányzat lemeszelje, amelyhez a szükséges anyagokat biztosítja. Továbbá jelezte, hogy 
mindkét kiszombori vasútállomás állomási utasforgalmi területére vonatkozó üzemeltetési 
feladatokba, az állomásépületek, az utasvárók, valamint azok környezetének, tisztaságának 
fenntartási feladataira történő bevonására irányuló együttműködési megállapodást kíván kötni 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatával.  
 
A MÁV Zrt. két változatban küldte meg az együttműködésre irányuló megállapodás-tervezetet. 
A két változat között csak az 1.4. pontok között van eltérés, az egyéb rendelkezésekben azonos 
a szövegezés. Az 1.4. pontok közötti különbség a következő:  
 

- az egyik változat szerint teljes körű takarítási, kertészeti, karbantartási és 
helyreállítási feladatok ellátása,  

- a másik változat szerint kizárólag takarítási és kertészeti tevékenység végzése.  
 
  



A fenti feladatok szerződésszerű ellátásának díjazásában a MÁV Zrt. nem tett különbséget a 
tervezetekben foglaltak között, azt bármelyik változat megkötése során azonos összegben, az 
alábbiak szerint határozta meg:  
 

- Kiszombor állomás esetében    190.001,- Ft/év (15.833,- Ft/hó),  
- Kiszombor megállóhely esetében  224.550,- Ft/év (18.712,- Ft/hó).  

 
Az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás-tervezetek tartalmazzák, amelyek olyan állomásépületek 
tisztán- és karbantartására vonatkoznak, amelyek esetében a MÁV Zrt. mint tulajdonos „a jó 
gazda módjára” kialakított állapot további fenntartását szeretné biztosítani.  
 
Ugyanakkor bármelyik együttműködési megállapodás kerülne megkötésre, a MÁV Zrt. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatával szemben olyan követelményeket kíván támasztani, 
amelyeknek – ismerve az állomásépületek és környezetük jelenlegi állapotát –, mint tulajdonos 
még részben sem tett eleget, viszont a meghatározott feladatok önkormányzat részéről történő 
elvégzését egy szigorú szabályrendszer alapján ellenőrizné, és hiányosság esetén 
szerződésszegés címén kötbér megfizettetését, illetve a szerződés felmondását is kikötné. 
Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy a MÁV Zrt. által meghatározott 
ellenszolgáltatás mértéke nincs arányban az ezért elvégeztetni kívánt feladatokkal.  
 
Ezért a fentiek alapján nem javasolt a két változat közül egyik együttműködési megállapodás 
megkötése sem.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az együttműködés 
tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. május 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV Zrt. 
kezdeményezése együttműködési megállapodás megkötésére tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
együttműködés feltételeit tartalmazó, a feladatellátás tekintetében eltérő, két változatban 
előterjesztett megállapodás-tervezetet, és – az azokban Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata részére meghatározott követelmények ismeretében – akként határoz, hogy a 
kiszombori vasútállomásokat és környezetüket érintő feladatok ellátására vonatkozóan nem 
kíván együttműködési megállapodást kötni a MÁV Zrt-vel. 
 
A határozatról értesül: 
- MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


