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Kiskunhalas, 2019.szeptember 25. 

 

 

 

 

 



 

Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (Sóstó strand) tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. a TOP-1.2.1 pályázat keretében vissza nem 

térítendő támogatást nyert a Sóstó turisztikai fejlesztésére. A tervek alapján a régi, rossz állapotban 

lévő épületek elbontásra kerülnek, helyükre pedig egy új közösségi tér lesz kialakítva. A strand 

területén létesül továbbá egy színpad is, melyhez egy öltöző is csatlakozni fog. Emellett a területen 

új parkolók kialakítása is megvalósul, illetve a kerítés, a sétány és a bejáratnál lévő büfé épülete is 

megújul. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása is megtörtént, így hamarosan 

elkezdődhet a terület előkészítése és az építkezés. 

A tervezés során egyértelművé vált, hogy a strand területén lévő fás szárú növények egy 

részét le kell cserélni. Egy részük korukból adódóan veszélyes, számos száraz ág van rajtuk, melyek 

enyhébb szeles időben is folyamatosan törnek le, más részüket pedig egészségi állapotuk miatt, 

vagy elhelyezkedésük miatt kell lecserélni. A fentiek miatt a strand területén lévő összes fa állapota 

felmérésre került, melyből kiderült, hogy összesen 21 fa (14 db nyár (szöszölős), 3 db tamariska 

(fenyő), 2 db fehér fűz és 2 db szilfa) leváltása szükséges. Az érintett fás szárú növények 

kivágásához szükséges Kiskunhalas Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak a tulajdonosi 

hozzájárulása. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását a fák kivágásához, 

tekintettel arra, hogy a kivitelezés befejeztével a jelen előterjesztés alapján kivágott fák pótlását el 

kell végezni. 
 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskunhalas 6391 helyrajzi számú ingatlanon (Sóstó strand) 

lévő 14 db nyár, 3 db tamariska, 2 db fehér fűz és 2 db szilfa kivágására azzal a kikötéssel, 

hogy a fás szárú növények pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg 

kell történnie. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Tóth Péter osztályvezető Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

 Főépítészi Osztály 

Képviselő-testület határozatáról értesül:  

              Tóth Péter osztályvezető Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Molnár Ferenc vezérigazgató,  Halasi Városgazda Zrt. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 25. 

       Fülöp Róbert  s.k. 

 


