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HIRDETMÉNY 

 

 

Ezúton tájékoztatok minden érintettet, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadta új településrendezési eszközeit. Kiskunhalas Város 2020-2030 

időszakra vonatkozó Településszerkezeti terve a 4/2020. képviselő-testületi. határozattal, 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzata a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelettel 

került megállapításra. Az új településrendezési eszközök 2020. március 1-én lépnek hatályba, 

rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségemnek 

eleget téve a dokumentumok elérhetőségét az alábbi web-helyen biztosítom:  

www.kiskunhalas.hu 

Az új Helyi Építési Szabályzat letölthető a Városháza/Dokumentumok/Rendeletek 

menüpont alatt, míg az új Településszerkezeti Terv letöltése a 

Városháza/Dokumentumok/Testületi_határozatok menüpont alatt lehetséges, továbbá mindkét 

dokumentum megtekinthető nyomtatásban is a hivatal 116-os irodájában. A teljes, 

alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tervanyag letölthető a készítő cég honlapjáról is, 

mely a következő: http://ujleptekbt.hu/ 

 

Rövid, közérthető összefoglaló: A magyarországi településeknek 2021. év végéig új 

Településrendezési eszközöket kell elfogadniuk, ha törvényes településrendezési feladat- és 

hatáskörüket be akarják tölteni, mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény  átmeneti rendelkezései értelmében a 2012. december 31-én 

hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 

követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott 

településrendezési eszközök ezt az időpontot követően nem alkalmazhatók.  

Városunk új Településrendezési eszközeinek készítése 2018 decemberében kezdődött 

meg, a 2019. nyarán elkészült tervezet véleményezése ez év augusztus-szeptember folyamán 

zajlott le. 

A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, 

figyelembe véve a 2015. évi Településfejlesztési koncepcióban lefektetett közösségi 

szándékokat, helyi érdekeket. A területek felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon 

túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei 

és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy kategóriát 

különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység 

másodlagos (közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli 

területek), míg a beépítésre szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk 
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kapcsolódó tevékenységre szolgálnak (lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, 

különleges rendeltetésű területek). 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi 

viszonyokra szabott sajátos előírásokkal. Az építési előírások javarészt csak rajzban 

értelmezhetők, ezért nagyon fontosak a szabályozási tervi mellékletek. A legfontosabb 

információt egy-egy telek beépítési feltételeiről az övezeti előírások tartalmazzák (építési hely 

a telken belül, megengedett legnagyobb beépítettség, legkisebb kialakítható telekterület, 

épületmagasság előírt tartománya). 

A 2000-ben elfogadott Településrendezési eszközök az elmúlt csaknem két évtizedben 

számos változáson mentek át a lakosság és a vállalkozások kérései, valamint az önkormányzat 

fejlesztési szándékai nyomán. A változások jóváhagyása alkalmanként az érintett 

részterületekre vonatkozó módosító határozattal (szerkezeti terv módosítása) és rendelettel 

(helyi építési szabályzat módosítása) történt meg. Most viszont az új jogszabályi 

környezetnek megfelelő, teljesen átdolgozott terv állt össze és a munkálatok keretében az 

egész igazgatási területet érintő, átfogó változtatásokra is sor került. A munka keretében 

természetesen a tervlapok alaptérképe is frissítésre került. 

 

Kiskunhalas, 2020. február 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………… 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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