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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére 
Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013 januárjában Haszonbérleti Szerződést kötött a 
Sóstó Sporthorgász Egyesülettel, mely alapján a Kiskunhalasi Sóstó halászati joga átadásra 
került az Egyesületnek határozott időtartamra, 2019. december 31-ig. Többek között, a 
szerződés II. fejezetének 2. g.) pontja kimondja, hogy:  

„ Az Egyesület fokozott felügyelet mellett engedélyezi a szombati és ünnepnapok előtti 
éjjel az éjszakai horgászást. A fürdési szezonon kívül (október 1. és április 30. között) a 
Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai igénybe vehetik horgászati céllal a strandolásra 
kijelölt területet is.” 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017. évben több turisztikai célú pályázatot is 
benyújtott, melyek érintik a Sóstó partvonalát, a mellette lévő pihenő- és napozóterületet (a 
strandolásra nem kijelölt, de arra használt területrészt) is. Emiatt a jelenleg hatályos 
Haszonbérleti Szerződés fent említett pontja módosításra szorul, ugyanis a fejlesztések 
eredményeként a partvonal és a pihenő terület ezen része megújul, azt várhatóan a fürdőzők 
fogják birtokba venni. A Haszonbérleti Szerződés fenti pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az Egyesület fokozott felügyelet mellett engedélyezi a szombati és ünnepnapok előtti 
éjjel az éjszakai horgászást. A Sóstó strand partvonala, illetve a strand partvonaltól 
számított 15 méteres része horgászati céllal nem vehető igénybe.” 
 
A 2014. február 11-én aláírt Haszonbérleti Szerződés további részei változatlan 

formában maradnak. 
 
Határozati javaslatok: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Sóstó Sporthorgász Egyesület között, 
2014. február 11-én kelt Haszonbérleti Szerződés II. fejezetének 2./g pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

„ Az Egyesület fokozott felügyelet mellett engedélyezi a szombati és ünnepnapok 
előtti éjjel az éjszakai horgászást. A Sóstó strand partvonala, illetve a strand 
partvonaltól számított 15 méteres része horgászati céllal nem vehető igénybe.”  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az 1. pontban foglalt módosításokkal kiegészített Haszonbérleti 
Szerződés aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi referens 
Határozatról értesül: 

 Tóth Péter osztályvezető (Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály) 
 Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző, 
 Jáger Szabolcs elnök, Sóstó Sporthorgász Egyesület, Állomás u. 4. 
 
Kiskunhalas, 2018. február 8. 
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