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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 
Sóstó Sporthorgász Egyesület felszólítása 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2012. december 21-én haszonbérleti szerződést kötött a Sóstó 
Sporthorgász Egyesülettel a kiskunhalasi Sóstó (6391 hrsz.) vonatkozásában, amely alapján az Egyesület 
2013. január 1-től, 2019. december 31-ig haszonbérbe veszi a tó halászati jogát. A szerződés többek között 
rögzíti, hogy az Egyesület, mint haszonbérbe vevő, kötelezettségei között szerepel a tóban lévő nád vágása 
az alábbiak szerint: 

 II. fejezet 2./ b.) pontja: „A nád összes mennyiségének 70%-át az időjárástól függően minden év március 
15-ig le kell vágni, amelyet kétévente kell elvégezni úgy, hogy a levágatlan részek minden 
alkalommal más területen legyenek. (…)” 

A Sóstó Sporthorgász Egyesület 2017. március 31-ig (a nádvágáshoz megfelelő időjárási körülmények 
ellenére), a nádvágási kötelezettségének a szerződésben rögzített módon, többszöri szóbeli megkeresést 
követően sem tett eleget, illetve a levágott, az előírtnál nagyságrendekkel kevesebb mennyiségű nád 
elszállításáról nem gondoskodott. A fennálló helyzet tisztázása érdekében Kiskunhalas Város Polgármestere 
2017. május 9-én írásbeli tájékoztatást kért az Egyesülettől.  

Az SHE elnöke 2017. május 12-én kelt levelében arra hivatkozott, hogy több vállalkozást is 
megkerestek, majd az alkalmasnak ítélt partner, szemben a megkötött szerződéssel, nem teljesítette a 
szerződésben vállalt kötelezettségét (hivatkozva egy nagyobb megrendelésre), a Sóstóra csak a jégolvadást 
követően jutott el, amikor a körülmények már nem voltak ideálisak a nád aratásához, így megfelelő munkát 
nem tudott végezni a tavon. 

Hivatkozva 2012. december 21-én aláírt haszonbérleti szerződés III. fejezetének 1./a.) pontjára, 
Kiskunhalas Város Önkormányzata azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha az Egyesület a 
haszonbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit felszólítás ellenére sem az előírtaknak megfelelően 
teljesíti. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyomatékosan felhívja a Sóstó 
Sporthorgász Egyesület figyelmét a Haszonbérleti Szerződésben rögzített feladatainak 
szerződésszerű teljesítésére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Sóstó Sporthorgász Egyesület 
figyelmét a hatályos Haszonbérleti szerződés III. fejezetének 1./a.) pontjára, miszerint a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha az 
Egyesület a haszonbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit felszólítás ellenére sem az 
előírtaknak megfelelően teljesíti. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
Képviselő-testület határozatáról értesül: 

  Jáger Szabolcs elnök, (Sóstó Sporthorgász Egyesület) 
Tóth Péter osztályvezető (Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály) 

  Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 

Kiskunhalas, 2017. szeptember 8. 

      Fülöp Róbert s.k. 


