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Szentes Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
Vagyongazdálkodási Irodájától 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 
Ikt.sz.: U-23408-2/2010              
Témafelelős: Erdőhegyi Ágota                      Tárgy: Útszakaszok térítésmentes állami 

               tulajdonba adása árvízvédelmi 
               töltés fejlesztése céljából 
                          Melléklet: 1. sz. 5 db helyszínrajz 

           2. sz. megállapodás tervezet 
                     3. sz. 5 db tulajdoni lap 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-
KÖVIZIG, 5020 Szolnok, Ságvári krt. 4.) az alábbi tartalmú levéllel kereste meg az 
önkormányzatot: 
 A KÖTI-KÖVIZIG pályázatot nyújtott be az állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések KEOP-7.2.1.1.-2008 pályázati kiírásra az „Árvízvédelmi fővédvonal 
fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében” című projekt 
megvalósítására. A pályázat nyert, a támogatási szerződést megkötötte a támogatást 
nyújtó szervezet és a KÖTI-KÖVIZIG. Jelenleg a vízjogi engedélyezési eljárás van 
folyamatban. 
A pályázat feltétele, hogy a pályázattal érintett fejlesztési terület a Magyar Állam 
tulajdonában és a KÖTI-KÖVIZIG kezelésében legyen. A tervezési terület azonban 
kis mértékben olyan részeket is érint, melyek tulajdonosa Szentes Város 
Önkormányzata. Ez 4 db külterületi útnak és 1 db gyepnek a gáton illetve közvetlen 
a gát mellett lévő szakaszát jelenti ott, ahol a rámpák átépítésre kerülnek. (1. 
számú melléklet).  
A pályázati konstrukció nem nyújt lehetőséget arra a pályázónak, hogy 
önkormányzati tulajdonú földterület megszerzésére fedezetet biztosítson.  
 A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság arra kéri 
Szentes Város Önkormányzatát, hogy az önkormányzat támogassa az árvízvédelmi 
töltés fejlesztésének megvalósítást és járuljon hozzá az alábbi külterületi 
ingatlanrészek (rámpák) térítésmentes állami tulajdonba kerüléséhez. 
1. Szentes 0329 hrsz-ú ingatlanból 180 m2 
2. Szentes 0322 hrsz-ú ingatlanból 162 m2 
3. Szentes 0297 hrsz-ú ingatlanból 104 m2 
4. Szentes 0304 hrsz-ú ingatlanból   91 m2 
5. Szentes 0303/2 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 
 
A telekalakítási eljárást valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárást a KÖTI-KÖVIZIG 
kezdeményezi és vállalja az üggyel felmerülő összes költséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy árvízvédelmi töltés fejlesztéséről szóló 
előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg határozatát. 
 
 
…………2010. (………..) Kt. 
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Tárgy: Útszakaszok térítésmentes állami tulajdonba adása árvízvédelmi töltés   
   fejlesztése céljából 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Útszakaszok 
térítésmentes állami tulajdonba adása árvízvédelmi töltés fejlesztése céljából” témájú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A./ változat: 
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az „Árvízvédelmi 

fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében” 
című projekt megvalósítását. Hozzájárul ahhoz, hogy a  
Szentes 0329 hrsz-ú ingatlanból 180 m2 
Szentes 0323 hrsz-ú ingatlanból 162 m2 
Szentes 0297 hrsz-ú ingatlanból 104 m2 
Szentes 0304 hrsz-ú ingatlanból 91 m2 terület kivonásra kerüljön a   
törzsvagyonból, és átkerüljön a forgalomképes vagyoni körbe. 
 

2.  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a  
     Szentes 0329 hrsz-ú ingatlanból 180 m2 

 Szentes 0322 hrsz-ú ingatlanból 162 m2 
 Szentes 0297 hrsz-ú ingatlanból 104 m2 

       Szentes 0304 hrsz-ú ingatlanból 91 m2  
       Szentes 0303/2 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 terület árvízvédelmi fejlesztési célra    
       térítésmentes tulajdonba adás  jogcímen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
       Az ingatlan nyilvántartás költsége a KÖTI-KÖVIZIG-et terheli.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. 12. 31. 
 
B./ változat: 
           Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja az   
 „Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-
  zugi térségében” című projekt megvalósítását, és nem adja térítésmentesen 
 állami tulajdonba az árvízvédelmi töltés célját szolgáló ingatlanhányadokat.  

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája 
5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája 
6. KÖTI-KÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. 
 
Szentes, 2010. 05. 25. 
     Dr. Sztantics Csaba 
     jegyző megbízásából: 
 
          Szilvássy Árpádné 
                irodavezető 


























