
 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Sóstó vízpótlási tervek engedélyezéséhez, illetve a kivitelezéséhez 
 
 

93/2020. (XII. 16.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja A „Kiskunhalas, Sóstó 

vízutánpótlása tisztított szennyvíz nádgyökeres utótisztítását követően” elnevezésű, R-2020/SZ-
T/01 tervszámú vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció alapján, Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában (Kiskunhalas, 0802/106, 
0794/19, 0795 és 6452) a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez, valamint az építési 
munkálatokhoz. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Sóstó vízpótlásának hosszútávú biztosítása érdekében 
újabb megoldási javaslat tervezését kezdeményezte. A tervek elkészültek, melyek alapján a 
Kiskunhalasi Szennyvíztisztító Telep kifolyó, tisztított vizét vezetnénk a Sóstóba. A szennyvíztelep 
kimenő vizének minősége a pihentetést, illetve az alkalmazandó nádgyökeres tisztítást követően 
megfelelő minőségű lenne a vízpótláshoz, így a Sóstó állandó mennyiségű, jó minőségű vízhez jutna, 
mely biztosítaná a hosszútávú, állandó vízszintet. 

A tervek és a kivitelezés által érintett területek között több olyan is van, melyek Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának tulajdonában vannak. Ezen ingatlanok vonatkozásában szükséges a 
tulajdonosi hozzájárulás megadása a további feladatok elvégzéséhez. Az érintett ingatlanok: 
Kiskunhalas, 0802/106, 0794/19, 0795 és 6452 hrsz-ú területek. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestereként a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-
testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

Határozatomat a fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 16. 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


