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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 516/2006. (X. 26.) KKÖT 
határozatában döntött arról, hogy a Makó-Kiszombor közötti körforgalomtól a kiszombori 
határátkelőig futó kerékpárúthoz kapcsolódóan Makó-Kiszombor állomások között a 
905+67,40 km szelvényben, az AS 905 jelű fény- és félsorompónál megépített pályavasúti – 
és biztosítási felépítményeket térítésmentesen átadja a Magyar Állam tulajdonába, a MÁV 
Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ kezelésébe akként, hogy az Üzemeltetési Osztály 
Távközlési és Biztosítóberendezések Alosztály veszi át a biztosító berendezést, a Pálya és 
Mérnöki Létesítmények Alosztálya az útátjárót veszi át. 
 
Az elkészült létesítmény állami tulajdonba adására az elidegenítési tilalom miatt nem volt 
lehetőség, ezért annak üzemeltetésére a MÁV Zrt. és az Önkormányzat kétoldalú 
megállapodást kötött. A megállapodás alapján pályafelügyeleti tevékenységre bruttó 6.350,- 
Ft/negyedév, biztosítóberendezések fenntartására bruttó 12.700,- Ft/negyedév összeget fizet 
Önkormányzatunk. 
 
A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatósága (6720 
Szeged, Tisza Lajos körút 28-30., képviseli: Tokaji Róbert pályavasúti területi igazgató) 
megkereste Önkormányzatunkat, mivel az elidegenítési tilalom lejárt, így a létesítmény állami 
tulajdonba adható.  
 
A megépített létesítmény és tartozékainak vagyonrendezését a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezni szükséges. 
 
A vagyonrendezés elmaradása esetén a létesítmény üzemeltetését a MÁV Zrt. elvégzi, 
azonban ennek költsége továbbra is az Önkormányzatot fogja terhelni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. november 19. 
 

Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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____/2015.(IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV Zrt. 
megkeresése útátjáró vagyonrendezésével kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatósága (6720 Szeged, Tisza Lajos 
körút 28-30., képviseli: Tokaji Róbert pályavasúti területi igazgató) megkeresésére akként 
határoz, hogy a Makó-Kiszombor közötti körforgalomtól a kiszombori határátkelőig futó 
kerékpárúthoz kapcsolódóan Makó-Kiszombor állomások között a 905+67,40 km 
szelvényben, az AS 905 jelű fény- és félsorompónál megépített pályavasúti – és biztosítási 
felépítményeket térítésmentesen át kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába, tekintettel arra, 
hogy az arra vonatkozó elidegenítési tilalom lejárt. 
 
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze a létesítmény és tartozékainak vagyonrendezését és 
felhatalmazza arra, hogy az állami tulajdonba adással kapcsolatban jognyilatkozatokat tegyen. 
 
A határozatról értesül: 

- MÁV Zrt. - Tokaji Róbert pályavasúti területi igazgató 
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 


