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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 
Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos visszaállítása 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ismeretes, hogy a kiskunhalasi Sóstó egy szél által formált, eolikus mederben kialakult szikes tó, 
melynek a vízpótlását természetes körülmények között a közvetlen környezetének lejtésviszonyaiból adódó 
csapadékbefolyás, illetve a talajvíz biztosítja. Szélsőséges időjárási viszonyok mellett így a tó ki is önthet, 
illetve ki is száradhat, mely esetekre az elmúlt évtizedek alatt volt is példa. (2010-ben a parkerdő északi 
része is vízben állt, 2009-ben pedig a csónakkikötői mederrész teljesen száraz volt.). A Kiskunhalasi Sóstó 
vízpótlása is régóta megoldásra váró probléma. Jelenleg egy darab üzemképes rétegvíz-kút van a tó 
közvetlen közelében melyből az elmúlt években, a hatályos engedélyek alapján megközelítőleg 78.000 m3/év 
víz került a tóba, mely után azonban vízkészlet-járulékot kell fizetnünk. A 2016. évben benyújtásra került 
egy TOP pályázat, mely keretében a felsővárosban összegyűlő csapadékot továbbítanánk a Sóstóba, ami új 
megoldást jelente a vízpótlásra. A fentiek alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
a 157/2016. Kth. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos 
leállításához, így a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága a TVH-
68261-5-4/2017. sz. határozatával a vízjogi üzemeltetési engedélyt 3 évre, azaz 2019. november 30-ig 
szünetelteti. 

Tekintettel azonban a TOP-os pályázat elhúzódó kezdésére, a szélsőségesen forró és csapadékszegény 
időjárásra, valamint a vízpótló kút üzemeltetésének szüneteltetésére a Sóstó vízszintje erősen és 
folyamatosan csökken. Egyes részeiben már alig van 10-cm-es vízmélység, elmondható, hogy a tó ideális 
állapotának fenntartásához közel egy méter víz hiányzik belőle. 

A fentiek alapján szükséges a Sóstó vízpótló kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetését a 
2017. szeptember-november, illetve a 2018. április-júniusi termelési időszakra visszavonni, így ezen 
időszakokban az előző évekhez hasonlóan, az alapengedély előírásaira tekintettel, megközelítőleg 78.000 m3 

vizet termelhetünk a tóba. Az szüneteltetés visszavonásának várhatóan 30.000 Ft eljárási költsége lesz, 
illetve a kitermelt víz után (a pontos mennyiség függvényében) vízkészletjárulék-fizetési kötelezettségünk is 
keletkezni fog, mely az előző években megközelítőleg 1.000.000 Ft volt. 

 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Sóstó 
vízpótló kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetését a 2017. szeptember-november, illetve 
a 2018. április-júniusi termelési időszakra visszavonjuk, a víz kitermelését ezen időszakokban az 
alaphatározatban leírtak szerint végezzük. 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 10. 
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