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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 
A 261/2017. Kth. számú határozat módosítása tárgyban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 261/2017. Kth. számú határozatával elfogadta az egyes, útfelújítással 
összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes bizottság 
felülvizsgálatának eredményeként elkészült beszámolót.  
 
A határozat 3. pontjában a Halasi Városgazda Zrt. és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztálya megbízást kapott arra, hogy a 
csatornázással érintett beruházás előtti és utáni állapot felmérése kapcsán, annak 
eredményéről készítsen beszámolót a Képviselő-testület 2018. februári ülésére.  
 
A Zrt. és a hivatal a beszámoló előkészítése során szükségesnek látta, hogy a vélhető 
kivitelezési hibák okainak pontos meghatározására külső szakértőt vonjon be, hiszen a 
megalapozott eredményhez, az esetleges szavatossági igényérvényesítésnek megbízhatóbb 
alátámasztás nyerhető, ha kivitelezői szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező, szakértői 
tevékenységre jogosult személy is részt vesz a munkában. 
 
A megfelelő szakértő kiválasztása megtörtént, a munka elkezdődött. A szakértő véleménye 
szerint több esetben indokolt a hibás szakaszok feltárása, műszeres vizsgálatok, 
tömörségmérések elvégzése is. Ez a munkarész a határozatban szereplő határidőig nem 
valósulhat meg, mert a téli időjárás a mérések eredményét torzíthatja, a feltárásokat követő 
helyreállításokat sem célszerű télen elvégezni. 
 
A mérések elvégzését követően azok eredményének a kiértékelése és a jelentés összeállítása 
is időt vesz igénybe, ezért kérem, hogy a határozatban szereplő határidőt a Képviselő-testület 
2018. júniusára módosítsa. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2017. Kth. számú 
határozat 3. pontjában szereplő határidőt 2018. júniusára módosítja. 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Tóth Péter osztályvezető 
Molnár Ferenc vezérigazgató, Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. 
Fsz.15. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. január 12. 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


