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TÁJÉKOZTATÓ 
Kiskunhalasa Város Településrendezési eszközök 2021 évi módosítása kapcsán 

ELŐZETES VÉLMÉNYEZÉSHEZ 
és 

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉHEZ 
 

Kiskunhalas Város új Településrendezési eszközei 2020. március 1-jén léptek hatályba. Kiskunhalas Város 
Önkormányzat 136/2020. számú Képviselő-testületi határozata értelmében a dokumentum módosítása 
megkezdődik. Az Önkormányzat a továbbiakban is a dokumentumok rendszeres, évenkénti aktuálizálását 
tervezi a lakosság és vállalkozások kérelmeinek kezelése és a közösségi fejlesztési szándékok beillesztése 
végett. A most induló módosítást e mellett kötelezővé teszi a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 91. § (2) bekezdésében foglalt előírás: „A megyei 
területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felülvizsgálni és 
szükség esetén módosítani kell.” A törvényi előírás szerinti felülvizsgálatra és szükség szerinti módosításra a 
teljes eljárás keretében sor kerül. 

Két eljárás párhuzamos indítása 

A módosítási ügyek egy része viszonylag egyszerűen megoldható, mert kizárólag építési hely 
megváltoztatására irányul, ezért ezeket állami főépítészi eljárás keretében kívánjuk kezelni a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Eljárási r.) 32. § (6a) bekezdés cc) pontja értelmében. 

A többi módosítási ügy kezelése teljes eljárás keretében történik, ennél fogva hosszabb folyamatot igényel, 
az Eljárási r. 36. § előírásai szerint. A HÉSZ egyes előírásai is felülvizsgálatra kerülnek, egyebek között: 

- 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. 

Környezeti vizsgálat szükségességének kérdése 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (3) pontja 
szerint a kidolgozó tájékoztatást ad a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez. Az alábbiakban 
kidolgozott tájékoztatás mindkét eljárás ügyeit tárgyalja.  

Állami főépítészi eljárás keretében tervezett módosítási tételek (terv címe, típusa, tartalma, tervezési 
terület): 

Terv címe: Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása lakossági kérelmek alapján, 

főépítészi eljárásban.  

Tervezési terület:  
Építési helyet módosító ügyek alábbi helyszínei: 

1. 8322 helyrajzi számú telek (Sóstói lakóterület) – korábban összevontak erre a számra két telket, 
építési helyeiket is célszerű összevonni és a szükségtelen építési vonalat törölni. 
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2. 8315/2, 8317/1 helyrajzi számú telkek (Sóstói lakóterület) – összevonják a két telket, építési helyeiket 
is célszerű összevonni és a szükségtelen építési vonalat törölni. 

3. 8277 és 8278 helyrajzi számú telkek (Sóstói lakóterület) – összevonják a két telket, építési helyeiket 
is célszerű összevonni és a szükségtelen építési vonalat törölni. 

4. 1815/115,116,117 helyrajzi számú telkek (Sóstói lakóterület) – összevonják és újraosztják a telkeket, 
építési helyeiket is célszerű összevonni és a szükségtelen építési vonalakat törölni. 

5. 1696 helyrajzi számú telek (Új utca 4.) – építési hely bővítése (oldalkert méret 4 m-re csökken). 
6. 847 helyrajzi számú telek (Szélmalom utca 41.) – építési hely bővítése (oldalkert 4 m-re csökken). 
7. 6189 helyrajzi számú telek (Olajbányász utca) – előkertvonal kialakult méret szerinti jelölése (0 m, 

utcavonalon álló). 
8. 2041 és 2042 helyrajzi számú telkek (Kölcsey utca 2., Jókai utca 1.) közötti övezeti- és építési hely 

határ módosítása a földhivatal önrevíziója okán elvégzett telekhatár rendezés miatt. 
9. 5698, 5699, 5700, 5701, 5702 helyrajzi számú telkek (Munkács utca 16-26.) építési helyének középső 

része 14 m helyett 15 m széles lesz a meglévő melléképületek lefedése érdekében. 
10. 3818 helyrajzi számú telek (Vadász utca 2.) – építési hely bővítése (oldalkert végig 6 m széles lesz). 
11. 3801 helyrajzi számú telek (Vadász utca 7.) – építési hely bővítése (északi telekhatár mentén végig, 

11 m szélességben). 
12. 40539/3 helyrajzi számú telek (Alsó-Öregszőlők, Téglagyári utca) – előkertvonal kialakult méret 

szerinti jelölése (3,80 m), oldalkert kialakult méret szerinti jelölése (1,80 m). 
13. 078/194 helyrajzi számú telek (Szabadkai út 29.) – építési hely bővítése (meglévő sarokrész építési 

helybe vonása). 
14. 43191/36 helyrajzi számú telek (Sóstói melletti zártkertek északi határán) – előkertvonal kialakult 

méret szerinti jelölése (4,00 m). 
15. 5988/1,3,4 helyrajzi számú telkek (Szegedi út 71-73. alatti gazdasági terület) – összevonják a telkeket, 

építési helyeiket is célszerű összevonni. 
16. 3732 és 3734 helyrajzi számú telkek (Hajó utca 10-12.) – telekhatárrendezést hajtanak végre, az 

építési helyet és a kötelező építési vonalat is célszerű az új telekhatárhoz igazítani; a 3632 helyrajzi 
számú telek délnyugati előkertje 4 m széles lesz. 

17. 4181 helyrajzi számú telek (Szondi utca 22.) – építési hely bővítése (oldalkert 3,60 m-re csökken). 
  

Módosítási helyszínek áttekintő térképe – állami főépítészi eljárás 
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Teljes eljárás keretében tervezett módosítási tételek (terv címe, típusa, tartalma, tervezési terület): 

Terv címe: Kiskunhalas Város Településrendezési eszközök részleges módosítása közösségi érdekből és 

gazdaságfejlesztés céljából teljes eljárás keretében.  

Tervezési terület:  
Kiskunhalas Város Önkormányzat 136/2020. Kth. határozatában szereplő, főépítészi eljárásban nem 
kezelhető ügyek, és további kérelmekben keletkezett ügyek az alábbi helyszíneken:  

1. 0579/18 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – meglévő lovarda fejlesztése érdekében a jelenlegi 
Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználást a Kt jelű beépítésre szánt különleges turisztikai területi 
besorolás váltja fel. Súlyponti EOV-koordináták: x:681730, y:124910 

2. 0787/28 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – turisztikai szálláshely fejlesztése érdekében a 
jelenlegi Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználást a Kt jelű beépítésre szánt különleges 
turisztikai területi besorolás váltja fel. Az alrészlettől nyugatra lévő szántórész (20x20 m) Má általános 
mezőgazdasági területfelhasználásból Ev jelű védelmi erdőterületbe kerül át. Súlyponti EOV-
koordináták: x:687710, y:124890 

3. 0783/6 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – az alrészlet területe hozzávetőleg a duplájára 
növekszik a folyamatban lévő földhivatali eljárás során, ez a terület a jelenlegi Mát általános 
mezőgazdasági terület helyett Mk kertes mezőgazdasági területbe kerül át tanyafejlesztés 
érdekében. Súlyponti EOV-koordináták: x:686600, y:123660 

4. 0187/2 helyrajzi számú telek keleti része – 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 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 átnyúlik 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. Súlyponti EOV-koordináták: x:679210, y:119130 

5. 1815/62 helyrajzi számú telek – 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 egyelőre 
nem szívesen mondanának le, ezért a lakótelepnek egyéb részén is ki kell kijelölni hasonló övezetet. 
Súlyponti EOV-koordináták: x:682260, y:123050 

6. 2524/5 helyrajzi számú telek – közösségi érdekből közpark területfelhasználási kategóriába kerül át 
a városi fürdő és a kórház között fekvő terület. Súlyponti EOV-koordináták: x:682490, y:121020 

7. 2643/2 és 2643/3 helyrajzi számú telek – az Erzsébet Királyné tér 14. számon a városi 
fürdőfejlesztéshez kapcsolódó apartmanok létesítését is tervezik, ezért a jelenlegi lakóterület helyett 
Vt jelű településközpont vegyes kategóriába kerül át az ingatlan. Az övezeti paraméterek nem 
változnak. Súlyponti EOV-koordináták: x:682390, y:120530 

8. 41458/2 helyrajzi számú telek és környezete – a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati 
Irodája az ingatlanon a fogyatékkal élő gyerekek lakó otthonául szolgáló épületek elhelyezését 
tervezi, erre a célra az Lk kisvárosias lakóterület bővítendő. Szükségessé válik a környezet rendezése 
is, figyelembe véve, hogy a Peterka József utca 2-14. számú házak telkeinek kiegészítését kérték a 
tulajdonosok a nyugat felől csatlakozó önkormányzati területből. A 41459 helyrajzi számú zártkerti 
dűlőút és a belterület Gyárfás István utca összekapcsolása is megoldandó. Súlyponti EOV-
koordináták: x:681320, y:120060 

9. 40753/3 helyrajzi számú telek (új helyrajzi szám 40753/9) – az ingatlant az Mz zártkerti 
mezőgazdasági területfelhasználás helyett beépítésre nem szánt Kgk gazdasági és pihenőkert 
különleges övezetben kívánja hasznosítani a tulajdonos (nem jelentős környezeti hatású lakossági 
szolgáltató gazdasági tevékenység). Súlyponti EOV-koordináták: x:680950, y:119710 
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10. 078/6,76,77,147 helyrajzi számú telkeket magába foglaló Mát általános mezőgazdasági 
területfelhasználás helyébe Mk kertes mezőgazdasági besorolás lép, a kialakult (tanyás) használatnak 
megfelelően.  Súlyponti EOV-koordináták: x:684260, y:119030 

11. 1708, 1839/1 és 1892 helyrajzi számú telek – a Széchenyi utca (53. számú főút belterületi átkelési 
szakasza) és a Kazinczy utca csomópontjában közlekedési tájékoztató táblákat helyez ki az 
önkormányzat és parkoló létesül, ezért a csomópont közvetlen közelében lévő telekrészeket KÖu 
közlekedési területfelhasználási kategóriába szükséges áttenni. Súlyponti EOV-koordináták: 
x:683220, y:121950 

12. 0199 és 0211/22 helyrajzi számú külterületi feltáróutak – a Keceli út mellé tervezett, kb. 50 MW-os 
fotovoltaikus erőmű közúton történő megközelítése ezekről a földutakról biztosítható, melyek 
felújítása, kiszélesítése, teherbíró képességének megnövelése szükséges. A beruházó Naboo Solar 
Kft. 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 közterületek feltüntetése. Súlyponti EOV-
koordináták: x:677210, y:120060 

13. 6094/1, 6095/1, 6096/1,2 helyrajzi számú telek – a Kötönyi út szélesítésére kijelölt szabályozási vonal 
törlését kérték az érintett telektulajdonosok. Súlyponti EOV-koordináták: x:684470, y:121750 

14. 6028, 6029, 6030 helyrajzi számú telek – a Majsai úti iparterület déli részén a szabályozási vonalak 
felülvizsgálata és törlése szükséges azon szakaszokon, ahol már megvalósultak az útterületek 
telekalakításai. Az övezeti paraméterek pontosítása szükséges a nagymagasságú tervezett épületek 
elhelyezése érdekében (20 m maximális épületmagassági előírás). Súlyponti EOV-koordináták: 
x:685270, y:120790 

15. 6012 helyrajzi szám alátörésein felvett Szegedi úti Ipari Park – a megvalósult telekalakításokat át kell 
vezetni a szabályozásban. Szükség szerint az övezeti paramétereket korrigálni szükséges. Súlyponti 
EOV-koordináták: x:685230, y:119620 

16. 6310/7 helyrajzi számú telek – a Platán utca közterületéhez kell kapcsolni a keskenyen elnyúló telket 
a lakótelek-tulajdonosok kérésére. Súlyponti EOV-koordináták: x:681970, y:123520 

 

Módosítási helyszínek áttekintő térképe – teljes eljárásban kezelendő ügyek 
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Teljes eljárásban kezelt módosítások helyszíneinek bemutatása a jelenleg hatályos szabályozási tervlapokon 

T-1 szerkezeti tervet és Sz-1 szabályozási tervet érintő módosítások helyszínei 

1. 0579/18 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete 2. 0787/28 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete 
Mk helyett Kt különleges (beépítésre szánt) övezet Mk helyett Kt különleges (beépítésre szánt) övezet 

   

3. 0783/6 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete 4. 0187/2 helyrajzi számú telek keleti része 
Mát általános mezőgazdasági helyett Mk kertes  Hull helyett új Kts különleges (beépítésre nem szánt) 
mezőgazdasági övezet   technikai sport övezet 
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T-2 szerkezeti tervet és a szabályozási terveket érintő módosítások helyszínei 

5. 1815/62 helyrajzi számú telek   6. 2524/5 helyrajzi számú telek  
Az Ln nagyvárosias lakóterületen belül Ln*9020  Közösségi érdekből közpark területfelhasználási 
garázsépítési övezetek kijelölése  kategóriába kerül 

    

7. 2643/2 és 2643/3 helyrajzi számú telek  8. 41458/2 helyrajzi számú telek és környezete 
lakóterület helyett Vt jelű településközpont vegyes  közterületek célszerű átrendezése és az Lk jelű 
kategóriába kerül át  lakóterület bővítése van tervezve 
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9. 40753/3 helyrajzi számú telek (új szám 40753/9) 10. 078/6,76,77,147 helyrajzi számú telkeket 
Mz zártkerti mezőgazdasági területfelhasználás  magába foglaló Mát általános mezőgazdasági terület 
helyett beépítésre nem szánt Kgk gazdasági  helyébe Mk kertes mezőgazdasági besorolás lép 
és pihenőkert különleges övezetbe kerül   

    

 

11. 1708, 1839/1 és 1892 helyrajzi számú telek közlekedési tájékoztató táblák kihelyezése miatt a 
közlekedési terület bővítése  
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Településszerkezeti tervet nem érintő, teljes eljárásban kezelt változások helyszínei 

12. 0199 és 0211/22 helyrajzi számú külterületi  13. 6094/1, 6095/1, 6096/1,2 helyrajzi számú telek 
feltáróutak szélesítése miatt közterület bővítése  Kötönyi út szélesítésére kijelölt szabályozási vonal 
szükséges   törlésére irányuló kérelem   

    

14. 6028, 6029, 6030 helyrajzi számú telek megvalósult útterületek átvétele a szabályozási tervbe, övezeti 
előírások módosítása    
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15. 6012 helyrajzi szám alátörésein felvett Szegedi úti Ipari Park megvalósult telekalakításainak átvétele 
a szabályozásba 

 

16. 6310/7 helyrajzi számú telek (Platán utca) közterülethez kapcsolása 
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Változással érintett terület nagysága, változások iránya:  

A területfelhasználás változása összesen 12,3 hektárt érint, a módosítás során a beépítésre szánt terület 1,8 
hektárral nő. 
 
A településszerkezeti terv módosítások során a BIA (biológiai aktivitás)-érték nem csökken.  
 
A módosítás célja 
Az állami főépítészi eljárásban kezelt 17 ügyet a telektulajdonosok kezdeményezték a telken belüli építési 
helyek korrigálása céljából. Legtöbb esetben telekösszevonásból, vagy telekhatár-korrekcióból ered a 
változtatási igény. 
A teljes eljárásban kezelt 16 ügy közül 11 ügyben (1-11. sorszámúak) a településszerkezeti terv is módosul, a 
további 5 ügyben (12-16. sorszámúak) csak a szabályozási terveket érinti változás. A módosítási ügyeket 
különböző célokból kezdeményezték az alábbiak szerint.  
Közösségi célú kezdeményezés:  

6. sorszámú ügy (közpark létesítése a fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan),  
11. ügy (közlekedési táblák kihelyezése és parkolóépítés miatt a közlekedési terület kismértékű bővítése), 
14. ügy (Kiskunhalas Majsai úti Ipari Park szabályozásának aktualizálása), 
15. ügy (Kiskunhalas Szegedi úti Ipari Park szabályozásának aktualizálása). 

Egyház, civilszervezet, vagy lakossági csoport által kezdeményezett ügyek:  
4. ügy (autocross egyesület pályaépítési szándéka),  
5. sorszám alatt szereplő lakótelepi garázsépítési kérelem (Esze Tamás lakótelep),  
8. sorszám alatt kezelt intézményfejlesztés (Református Egyház Szeretetszolgálat szociális célú 
lakásépítése), 
13. sorszám alatt a Kötönyi út szabályozásával érintett magántulajdonosok kezdeményezése az 
útszabályozás törlésére – az útszélesítés szükségességét a 2019. évi tervezés állapította meg, mivel a 
Kötönyi út a 53-as számú út tervezett elkerülő szakasz majdani bekötőútja lesz (a magánérdek a 
közérdekkel ellentétesnek látszik ebben az ügyben), 
16. sorszámú ügyben a természetben a Platán utcához tartozó, de magántulajdonban maradt keskeny 
földrészlet közterületté nyilvánítását kérték a lakosok. 

Vállalkozások, tanyai gazdálkodók által kért változtatások: 
1. ügyben meglévő lovarda és vendéglátási funkció fejlesztése céljából, 
2. ügyben meglévő turisztikai létesítmény (tanyai vendégházak) bővítése céljából, 
3. ügyben tanyafejlesztés érdekében (tanyaudvar- és épületbővítés), 
7. ügyben a fürdőfejlesztéshez kapcsolódó apartman- és társasház fejlesztés végett, 
9. ügyben zártkerti gazdálkodás fejlesztésére, 
10. ügyben tanyafejlesztés érdekében, 
12. ügyben a napelemes nagyprojekthez kapcsolódóan (útszélesítés, útburkolás). 

 
Módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége 
A módosítások a kérelmekben és önkormányzati projektekben szereplő tényleges igényeknek és bővítési 
szándékoknak megfelelően jelölik ki az érintett területek felhasználási módját és építési szabályait, ennek 
eredményeként kismértékben (1,8 hektárral) növekszik a beépítésre szánt területek együttes nagysága. A 
fejlesztési szándékok aktuálisak, ezért várhatóan meg is történik a kijelölt területek hasznosítása.   A 
beépítésre nem szánt kategóriában kezelt területek a kialakult használat, művelési mód szerint lesznek 
szabályozva.  
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Körny.)  2. számú mellékletben foglalt szempontok alkalmazásához a rendelkezésre álló és 
adható információk 

1. 
a) A módosítás csak lokálisan kis területi egységeket (a szerkezeti terv megváltoztatására is kiterjedő 
ügyekben összesen 12,3 hektárt) érint, nem változtatja meg a település tájszerkezetét. Új beépítésre szánt 
különleges turisztikai terület az 1. és 2. helyszínen jön létre, 1,8 hektáron. 
Az 1. helyszín esetében a különleges területbe való átsorolás a kialakult lovasturisztikai szolgáltatás 
korszerűsítését, bővítését segíti elő. A meglévő „udvar” alrészlet területén történnek a beavatkozások. A 
helyszín és környéke külterületi fekvésű, mezőgazdasági és erdőhasználat alatt áll.  
A 2. helyszín a Harkakötöny felőli külterületrészen található. A 2019. évi tervben már turisztikai területbe 
került a telek másik alrészletén meglévő tanyai vendégház, amely most újabb egységgel egészülhet ki. Az 
átsorolt terület mindössze 1200 m2 nagyságú, „udvar”-ként szerepel az ingatlannyilvántartásban. Mellette 
egy 20x20 m területen fásítás lesz előírva, amely az OTÉK szerinti Ev védelmi erdő kategóriába kerül. 
b) A módosítás célja nem ellentétes a tervhierarchiában magasabb szinten levő tervekkel, programokkal 
és azokra nincs befolyással, vagy a harmonizációt célozza (megfeleltetést célzó felülvizsgálat és szükség 
szerinti módosítás megtörténik).  
c) A fenntartható fejlődést nem befolyásolja. 
d) A tervezési területen jelenlegi környezeti problémákról nincs tudomásunk. 
e) A környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából nem jelentős. 
2. 
a) A tervmódosítás gazdasági fejlesztést szolgáló helyszínein jellemzően a működő, kialakult vállalkozások, 
kisgazdaságok korszerűsítése, bővítése fog történni (új beépítésre szánt turisztikai területeket keletkeztető 1. 
és 2. ügy, meglévő tanyákat támogató 3. és 10. ügy). Induló vállalkozásokat segíthet a 9. ügy (zártkerti fekvésű 
terület fejlesztése), és az Ipari Parkokat támogató ügyek (14. és 15. ügy). Utóbbiak esetében meglévő Gipe 
jelű egyéb ipari gazdasági terület van érintve, ahol az országos településrendezési és építési követelmények 
értelmében nem folytatható jelentős környezeti hatással járó tevékenység (OTÉK 20. § 2. bekezdés 2. pont). 
A várható környezeti hatások szempontjából nem jelentősek a változások.  
b) A módosítás különálló helyszínekre terjed ki, a környezeti hatások egymással nem adódnak össze és nem 
erősítik egymást. 
c) A tervmódosítással Kiskunhalas néhány kisebb területegysége érintett, országhatáron átterjedő hatás 
nem prognosztizálható. 
d) A tervezett módosítás nem idéz elő olyan változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre 
kockázatot jelentenek. 
e) A módosítás területi kiterjedése (a szerkezeti terv megváltoztatására is kiterjedő ügyekben összesen 12,3 
hektár) a település teljes területének (22759 hektár) fél ezrelékét sem éri el.  
f) A módosítás nem érint olyan területet, amely hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi 
szintű védettséget élvez. 
g) A módosítások feltételezhetően nem idéznek elő 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2. 
és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket. 
h) A módosítások nem érintik a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a 
vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérését. A vizek állapotromlásával 
nem kell számolni. 
3. 
A módosítással érintett terület nem értékes és nem sérülékeny, mert 
a) A környezeti elemek, rendszerek és kulturális örökség szempontjából nem különlegesek. Az országos 
örökségvédelmi nyilvántartás adatait a város megkapta az adatszolgáltatásra kötelezett szervtől. Az adatok 
szerint az állami főépítészi eljárásban szereplő helyszínek közül a 10., 11. és 16. sorszám alattiak a 
városközpontban lévő kiterjedt régészeti lelőhelyet érintik. Ezekben az ügyekben egy-egy telken belül az 
építési hely korrekciója történik, a beépítés intenzitása nem növekszik meg. A teljes eljárásban kezelt 
módosítási helyszíneken nincs nyilvántartott régészeti lelőhely.  
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Állami főépítészi eljárásban szereplő helyszínek és a régészeti lelőhelyek viszonya:  

 

Teljes eljárásban szereplő helyszínek és a régészeti lelőhelyek viszonya:  
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A helyszínek egyikén sem található számottevő építészeti örökségvédelmi érték. Országos műemlék és 
műemléki környezet a helyszínek egyikét sem érinti.  

Állami főépítészi eljárásban szereplő helyszínek és a műemlékek, műemléki környezetek viszonya:  

 

Teljes eljárásban szereplő helyszínek és a műemlékek, műemléki környezetek viszonya:  
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A Kiskunhalas településképének védelméről szóló 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelettel védelem alá 
vont helyi építészeti értékek a helyszíneken nem találhatók. 

Állami főépítészi eljárásban szereplő helyszínek és a helyi védett építmények viszonya:  

 

Teljes eljárásban szereplő helyszínek és a helyi védett építmények viszonya:  
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b) A területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevételről, kibocsátásról, 
illetve szennyezettségről nincs tudomásunk. 
c) Az új beépítésre szánt felhasználásra kerülő területek művelésből kivont „udvar” alrészletek.  
 
Összegzés: 
A fentiek alapján a 2/2005. (I.11.) sz. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
Kormányrendeletben foglaltak szerinti környezet vizsgálat lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.  
 

 

 


