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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 
Tájékoztató a Sóstó mederrekonstrukciójával kapcsolatban tett intézkedések, illetőleg a 

meglévő megállapodások felülvizsgálata 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 18-án tartott 
Képviselő-testületi ülésén a 228/2017. Kth. számú határozatával megbízta a polgármestert, hogy 
végeztesse el a kiskunhalasi Sóstó meder állapotának vizsgálatát, illetve a Sóstó területére 
vonatkozó, Kiskunhalas Város Önkormányzata által kötött szerződéseket vizsgálja felül. Ezen 
feladatok végrehajtásáról a 2017. évi szeptemberi Képviselő-testületi ülésen kell tájékoztatást adni. 

 
A fenti határozat értelmében a feladatok vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom: 

 
1. 

2017. július 20-án ajánlattételi felhívás került kiküldésre több vállalkozásnak. A felhívás szerint 
egy átfogó, lényegre törő terv elkészítésére kértünk ajánlatot, mely alapján a Sóstó 
mederrekonstrukciója, a nádas kezelése, illetve a tó hosszú távú fenntartása megoldható. Kértük, 
hogy az ajánlatban térjenek ki a főbb műszaki paraméterekre, a szükséges vizsgálatokra, illetve a 
várható költségekre is. A felhívásra az alábbi ajánlatok érkeztek be: 

- Vízöv Kft. (6721 Szeged, Szilágyi u. 2., képv.: Andó György) 
 - vállalt tervezési díj: 1.962.000 Ft +Áfa, 

- RexTerra Kft. (6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5., képv.: Szilágyi Csaba) 
 - vállalt tervezési díj: 1.000.000 Ft+Áfa. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 93/2016. Kth. sz. határozatával 
elfogadott, Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú 
függelékében szereplő Beszerzési Szabályzat V. fejezete alapján a nettó 4.000.000 Ft értékhatárig 
az ajánlatot kérő nevében a döntő személy a Polgármester. A fenti ajánlatok közül, tekintettel a 
vállalt tervezési díjak mértékére, illetve arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek az összességében 
legkedvezőbb ajánlati árat adó vállalkozást kell kihirdetni, a RexTerra Kft.-vel Vállalkozási 
szerződést kötöttünk a feladatok elvégzésére. A kft. által vállalt műszaki javaslat (a teljesség igénye 
nélkül) tartalmazza a szükséges geodéziai felméréseket (partvonal, vízmélység, mederfenék), iszap 
rétegvastagságának vizsgálatát, nádgazdálkodási terv készítését, kotrandó iszap mennyiségének és 
elhelyezésének javaslatát, a talajmechanikai vizsgálatot, vízpótlásra, vízmegtartásra vonatkozó 
javaslatokat, illetve egy összefoglaló tanulmány elkészítését is. A szerződés alapján a teljesítés 
határideje 2017. november 30. 

 
2.  

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 rögzíti az Egyesület, mint haszonbérbe vevő, kötelezettségeit, feladatait, jogait. Ezek 



között szerepel egyebek mellett a tóban lévő nád vágása. Az Egyesület a kötelezettségeinek nem 
megfelelően tett eleget, így a jelenlegi Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel az 
Egyesület felszólítására, illetve a jelenleg hatályos szerződés felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztés is. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2005. július 30-án Megállapodást kötött a Sóstó 
Idegenforgalmi Kft.-vel, mely értelmében az 1994. december 28-án kelt ingatlancsere-megállapodás 
során a Sóstó Idegenforgalmi Kft. tulajdonába került 0352 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származó 
bruttó 2.600.000 Ft nettó értékét (2.080.000 Ft) a Kft. ingyenes használatában lévő kiskunhalasi 
6391 hrsz.-ú ingatlanra (sóstói strand területe) kell fordítania. A strand területén lévő felépítmények 
az ingatlancsere megállapodás alapján továbbra is a Sóstó Idegenforgalmi Kft. tulajdonában 
maradtak. A megállapodás az ingatlan ingyenes használatának időtartamára, azaz 2024. december 
28. napjáig érvényes. Jelenleg azonban tekintettel a sóstói strand turisztikai fejlesztésére, 
szükségessé vált ezen megállapodások felülvizsgálata is. A jelenlegi Képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjai között szerepel a jelenleg hatályos megállapodások felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztés is. 

 
Kérem a tájékoztatásom elfogadását! 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 18. 
 
 
 Fülöp Róbert s.k. 
 polgármester 


