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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közötti 
megállapodás alapján létrejött konzorciumi szerződés előírásai, valamint a kiadott útépítési 
engedély alapján az RMB Trans Kft. elkészítette mint kivitelező a Kiszombor-Makó közötti 
kerékpárutat. A kerékpárút műszaki átadása megtörtént, jelenleg a forgalomba helyezési 
eljárás van folyamatban a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál.  
 
A forgalomba helyezést követően a megépült kerékpárút fenntartása, üzemeltetése Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának feladatkörébe fog tartozni. Ahhoz, hogy ezen fenntartási és 
üzemeltetési munkákat el lehessen végezni, szükségessé vált a kerékpárút területének és a 
hozzá tartozó csapadékvíz csatorna elkülönítése, azaz külön helyrajzi számon való 
feltüntetése az alaptérképeken. Ezen előírást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is kérte, mert ez 
alapján különíthető el a 43-as számú út területéből kialakított kerékpárút és csapadékvíz-
elvezető rendszer.  
 
A telekalakítási eljárást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Földhivatala folytatja le. 
A telekalakítási kérelem egyik kötelező melléklete a telekalakítási terv, melyet arra jogosult 
tervező készíthet el.  
 
Jelen esetben a kerékpárút kezdetén (a vasúti átjáró) az érintett telkek már a földhivatali 
nyilvántartás szerint kivett területek, itt nem szükséges külön helyrajzi szám kialakítása, csak 
a kerékpárút bejelölése szükséges. A csatlakozásnál lévő kerékpárút rész és a csatorna ezen a 
részeken is külön helyrajzi számra kerül, mert a 43-as számú közút területéből kerül 
kialakításra az új telek (árajánlat 1-es szakasz). 
 
A telekalakítási tervben továbbiakban rögzítésre kerül a körforgalom utáni területen végzendő 
telekalakítás, mely szerint a 43-as út területéből kialakításra kerül a kerékpárút, valamint a 
csatorna, csatlakozásnál lévő kerékpárút rész külön helyrajzi számra vétele és az alagútnál a 
Nemzeti Földalap Kezelő kezelésében lévő területet is érinti a kerékpárút, ezért szintén 
telekalakítást kell végezni (árajánlat 2-es szakasz). 
 



A fentiek alapján megkerestük Lennert József földmérő mérnököt (PhgSys Mérnökgeodéziai 
és Informatikai Szolgáltató Kft. 6710 Szeged, Kapisztrán u. 7/A.), hogy a szükséges 
telekalakítási tervek elkészítésére adjon árajánlatot, mely jelen előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. szeptember 22. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kerékpárút 
telekalakítási tervének elkészítése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerékpárút telekalakítási 
tervének elkészítésével egyetért és megrendeli a  
 

PhgSys Mérnökgeodéziai és Informatikai Szolgáltató Kft.-től 
(6710 Szeged, Kapisztrán u. 7/A. képviseli: Lennert József ügyvezető igazgató) 

 az árajánlat szerinti 150.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 190.500,- Ft összegben. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerékpárút telekalakítási 
tervének költségét 150.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 190.500,- Ft összegben az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a PhgSys 
Mérnökgeodéziai és Informatikai Szolgáltató Kft-vel a tervezési szerződést kösse meg. 
 
A határozatról értesül: 
- PhgSys Mérnökgeodéziai és Informatikai Szolgáltató Kft. 
  (6710 Szeged, Kapisztrán u. 7/A.) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 


