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Melléklet: 

1. A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a 41458/2 hrsz.-ú ingatlant 
érintően azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy tegye lehetővé az ingatlanon a 
fogyatékkal élő gyerekek lakó otthonául szolgáló épületek elhelyezését. Az ingatlant jelenleg 
kettévágja a tervezett belterületi határ, ami miatt nem lehetséges a tervezett teljes projekt 
kivitelezése, a megvalósításhoz a beépítésre szánt terület és a tervezett belterületi határának 
a módosítása is szükséges. 
 

 
 

 

2. A Kiskunhalasi székhelyű, de Kiskunhalason arra alkalmas hely hiánya miatt jelenleg 

Mélykúton működő autocross egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 

hosszútávra kibérelné a Keceli úti felszámolt hulladéklerakó mellett található 0187/2 hrsz.-

ú ingatlan egy részét autocross pálya kialakítása céljából. Az ingatlan jelenleg 

hulladékgazdálkodási övezetben található, tekintettel arra, hogy a teleknek egy – a tervezett 

pályától távol eső – kis részére átlóg a szomszédos telken található rekultivált prizma. A 

területen illegális építési-, és egyéb hulladéklerakás jelei láthatóak, az egyesület vállalta, 

hogy ezt is felszámolja, kitisztítja, továbbá a pálya mellett további rekreációs funkcióknak 

helyet adó területet is kialakítana. Az ingatlan ilyen módon történő hasznosításához az 

övezet módosítása szükséges az állami főépítész állásfoglalása szerint. 

 



 

 

 
 

3. Az Esze Tamás lakótelepen gépjármű tárólók építésére alkalmas terület kijelölésére 

érkezett kérelem az önkormányzathoz. A lakótelepen már a korábbi rendezési tervben is 

volt kijelölve ilyen célra terület, amit az új terv is átörökített (Ln*.9020). Az erre a célra 

kijelölt területen azonban jelenleg futballpálya van kialakítva, melyről a lakótelepen élők 

nem szívesen mondanának le, ezért a lakótelepnek egy félreesőbb, jelenleg elhanyagolt 

részén, a 6276/1 hrsz.-ú ingatlan telekhatára mentén kerülne kijelölésre terület ilyen 

célokra. 

 

 
 

 
4. A 2643/2 hrsz.-ú, Erzsébet Királyné tér 14. szám alatt található ingatlan tulajdonosa az 
Lk.1477 jelű övezet átsorolását kérte. A kérelmező tulajdonában van a szomszédos ingatlan 
is, melyen a tavalyi évben került átadásra egy 18 lakásos társasház, a földszinten üzletekkel 
és garázsokkal. A két telek egy övezetet alkot, besorolásuk kisvárosi lakóterület. A beruházó 
a szomszédos társasházhoz hasonló projektet szeretne megvalósítani, ahhoz illeszkedve, 
azonban az új előírások már nem teszik ezt lehetővé, ezért kérte a tárgyi ingatlan 
településközpont vegyes területbe átsorolását, változatlan építési paraméterek mellett 
(változatlan beépítési százalék és épületmagasság), ami által már megvalósítható lenne a 
tervezett projekt, és biztosítható lenne az illeszkedés a meglévő társasházhoz. 
 



 

 

 
 

 

5. A Képviselő-testület 2019-ben 89/2019. sz. határozatával a Keceli út mellé tervezett, kb. 
50 MW-os fotovoltaikus kiserőmű területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Az 
erőmű tervezési és előkészítési munkálatai befejeződtek, engedélyezésre került az erőmű, a 
termelői vezeték, és a hálózatra való rátáplálást biztosító elektromos alállomás is. Az 
alállomás és az erőmű közúton történő megközelítése a Kiskunhalasra vezető 5309 számú 
útvonalról (Keceli út) leágazó 0199 helyrajzi számon és ennek folytatásaként elhelyezkedő, 
a 0211/22 helyrajzi számon nyilvántartott kivett út megjelölésű földutakról biztosítható, ezek 
felújítása és fejlesztése (kiszélesítése) és ennek keretében teherbíró képességének 
megnövelése ugyanakkor elengedhetetlen a projekt megvalósításához. A beruházó Naboo 
Solar Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szükséges fejlesztéseket saját 
költésén elvégezi, majd ezt követően az elkészült műtárgyakat és az út szélesítéséhez 
szükséges területeket térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak, azonban tekintettel arra, 
hogy az útszélesítéssel érintett területek közterületté válnak, szükséges a szabályozási terv 
módosítása, a kialakításra kerülő közlekedési területek feltüntetése. 
 

 
 



 

 

 
 

 

6. Kiskunhalason jelenleg folyamatban van a Majsai út mellett található gazdasági terület 
bővítése, valamint a Szegedi út mellett a volt laktanya területén egy új gazdasági terület 
kialakítása. A Majsai út esetében a területet feltáró út kivitelezési munkálatai a közelmúltban 
kezdőtek meg, jelenleg az útterület határainak és a szükséges közműhálózatoknak kialakítása 
történik. A Szegedi úton lezajlottak a feltáró utak telekalakítási eljárásai, megtervezésre és 
engedélyezésre került a feltáró út, elvégzésre kerültek a telekalakításhoz és a tervezéshez 
szükséges bontási munkálatok. Felmérésre kerültek a betelepülő vállalkozások részéről fel-
merült igények is, melynek kapcsán az övezeti paraméterek pontosítása szükséges a Majsai 
úti iparterület déli része esetében. A szabályozási vonalak felülvizsgálata és törlése szükséges 
továbbá mindkét területen azon szakaszokon, ahol már megvalósultak az útterületek 
telekalakításai. 
 

 



 

 

 

 
 

7. Az egyedi építési helyet, vagy övezethatárt érintő szabályozási terv módosítások 
felsorolása: 

- a 2041 és 2042 hrsz.-ú ingatlanok közötti övezeti- és építési hely határ módosítását 
kérelmezi a 2041 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a földhivatal önrevizíója okán elvégzett 
telekhatár rendezés miatt, 

- a meglévő vendéglátás és lovasturizmus funkciójú épületeinek bővítését lehetővé tevő 
módosítást kérelmezi a külterületi 0579/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a 8277 és 8278 hrsz.-ú ingatlanok összevonása miatt az építési hely módosítását 
kérelmezi az ingatlanok tulajdonosa, 

- a 0928/4 hrsz.-ú külterületi ingatlan tulajdonosa a kizárólag az ő telkét képező Mk övezet 
környező Mát övezetbe történő beolvasztását kérelmezi, 

- Mk övezet kijelölését kéri a telken található meglévő tanya épület bővítése miatt a 
külterületi 0783/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a szabályozási terven építési hely kijelölését kérelmezi a 40539/3 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 078/194 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 3801 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 1696 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a 6094/1 – 6096/2 hrsz.-ek között a szabályozási vonal törlését kérelmezik az ingatlanok 
tulajdonosai. 

- a 40753/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a telkét érintő szabályozás felülvizsgálatát kérte, 
tekintettel arra, hogy a földhivatal elutasította a teljes telek művelés alóli kivonásra 
irányuló kérelmét. 



 

 

 

8. A helyi építési szabályzat következő témaköröket érintő vizsgálata, és szükség szerinti 
módosítása az építési hatóság jogalkalmazási gyakorlata során érkezet, valamint a lakoságtól 
és tervezőktől érkezett visszajelzések alapján: 

- pontosítani szükséges a telken belüli csapadékvíz tárolás feltételeit, mert esetben 
indokolatlanul nagy méretű tározó építése válik szükségessé, 

- a telektömb definíciójának pontosítása, 

- környezetbe illeszkedő épületmagasság meghatározásának pontosítása, 

- önálló garázs építési lehetőségének vizsgálata, (különösen a lakóterületeken), 

- több övezetbe eső külterületi telkeken található meglévő épületek bővítésénél felmerülő 
problémák rendezése, 

- hátsó telekhatáron álló épület szabályozásának pontosítása, 

- „L” alakú, és egy telken belül több építési vonalhoz tartozó szabályok pontosítása, 

- a közterületek ütemezett kialakításának lehetőségének vizsgálata, 

- a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivételét érintő új szabályokkal kapcsolatos előírások 
pontosítása. 

 

9. Az új rendezési terv elfogadása óta hatályba lépet az új megyei területrendezési terv, 
amely több fejlesztési régiót, övezetet is kijelölt a megye területéén, ahol ezen 
övezetekbe tartozó települések különböző kedvezményeket érvényesíthetnek 
településrendezési eszközeikben. (Pl. gazdasági területen az OTÉK-ban meghatározott 
maximális beépítési %-tól magasabb beépítés lehetősége). A módosítás keretében 
megvizsgálásra kerül, hogy ezen kedvezmények közül melyek azok, amelyek a város 
fejlesztési szándékaival összhangban a településrendezési eszközökben 
érvényesíthetőek. 

 

10. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára a földhivatalhoz 
intézett levelében több műemléki környezet bejegyzését kérte a közelmúltban. A levél 
és a Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztályától kapott adatszolgáltatás alapján a 
műemléki környezetek pontosítása szükséges, aktualizálni szükséges továbbá a helyi 
településképi rendelet melléklete alapján feltüntetett helyi értékvédelemmel érintett 
épületek jelöléseit. 

 

 
 


