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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i  ülésére 
Településszerkezeti terv, illetve a Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási tervről szó-

ló rendelet módosítása tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) 2018. március 29-én meghozott 97/2018. Kth. 
határozata szerint lefolytatta önkormányzatunk az MVM Hungarowind Kft. által megvalósí-
tandó naperőmű tervezett területére vonatkozóan a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályozás módosítási eljárását. A testület 185/2018. Kth. határozata értelmében bevontuk a 
módosításba a városi sportpálya területét is a közösségi érdekű fejlesztési projektek megvaló-
sításának elősegítésére. A módosítási eljárás most ért a jóváhagyási szakaszba.  

Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervét a 249/2001. Kth. határozattal, Helyi Építési 
Szabályzatát (HÉSZ) a 8/2001.(III. 1.) Ktr. rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képvise-
lő-testülete. A hatályba lépést követően többször is történtek változások a rendeletben. A leg-
utolsó módosító eljárás 2017 év folyamán folyt le, amit a 249/2017. Kth. számú határozat és a 
29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet zárt le. 

A most elfogadásra bocsátott változások lényege: 
1. A Dong-éri-főcsatorna melletti, Kiskunhalas 3270/23 helyrajzi számú telek (1,3 hektár, 

kialakítása a Kiskunhalas 3270/22 hrsz.-ú telekből folyamatban van) a jelenleg hatályos 
VT vízgazdálkodási terület helyett En jelű különleges, beépítésre nem szánt, megújuló 
energiaforrások felhasználására szolgáló területbe kerül át. A HÉSZ is leköveti a telepü-
lésszerkezeti terv változását. A létrejövő En jelű új különleges övezetben az OTÉK 
Kiskunhalason érvényes 2012. augusztus 6-i jogállapota szerinti 30/B. § (1) bekezdés 
c) pontja értelmében kizárólag „a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasz-
nosításának céljára szolgáló” létesítmények helyezhetők el. Az eddigi vízgazdálkodási 
övezetet a beépítésre nem szánt különleges övezet váltja fel, amelyben a megengedett 
beépíthetőség maximum 2 %. 

2. A Kertész utcában lévő „SP” jelű különleges sportterületen elhelyezhető tevékenysé-
gek és építményeik köre a HÉSZ-ben kibővül a kulturális, közösségi szórakoztató és 
rendezvényszerzési tevékenységre és építményeire. 

A változások nemzetgazdasági szempontból (napelempark), illetve városfejlesztési szempont-
ból (sportterület) kiemelt fejlesztést támogatnak, ezért tárgyalásos eljárás keretében történt a 
módosítás véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint. A terv elkészítése volt az 
első lépés, amelyről lakossági fórumot tartott önkormányzatunk Kiskunhalas Város település-
fejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnersé-
gi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet értelmében. A módo-
sítás tervének véleményezésére a 2018. június 19-i lakossági fórumon és az azt követő 8 na-
pon belül írásban nyílt lehetőség. Kifogásoló vélemény nem érkezett. 

A Képviselő-testület 185/2018. Kth. határozatának 3. pontja a partnerségi véleményezést le-
zárta és önkormányzatunk a tervanyagot megküldte az állami főépítészi hatáskörben eljáró 
Bács-Kiskun megyei Kormányhivatalnak végső véleményezésre. Az állami főépítész 2018. 
augusztus 3-ára tervtárgyalást hívott össze, amelyen ismertetésre kerültek az államigazgatási 



 

 

szervek véleményei. A tárgyaláson eltérő véleményként a helyszínek belvízveszélyességére 
hívták föl a résztvevők a figyelmet, továbbá kérték rögzíteni a napelempark övezetében meg-
engedett legnagyobb építménymagassági értéket.  Jeleztük, hogy a belvizesség problémáját 
ismerjük, mindkét módosítási terület a Dong-éri-főcsatorna mellett található, előfordulnak 
belvízelöntések, de a tervezés során és a későbbiekben is figyelembe vesszük és kezeljük ezt a 
helyzetet. Az „En” jelű napelempark-övezetben 3,5 m maximális építménymagasságot rögzít 
a rendelet-tervezet.  

Az állami főépítész záró szakmai véleménye (ld. mellékelve) továbbra sem támogatja a nap-
elem-park helyszínválasztását, de hozzájárul a módosítás elfogadásához.  

A módosítás összhangban van Kiskunhalas 2015. évi Településfejlesztési Koncepciójával. A 
módosítás révén az alternatív energiahasználat részaránya megnő, a károsanyag-kibocsátás 
csökken. A hazai villamosenergia-termelésben célkitűzés a megújuló alapú részarány növelé-
se, a folyamatot az EU is támogatja. Megnövekszik a helyi iparűzési adó és javul a környezet 
minősége az erőművel kiváltott karbon- és szénhidrogén-eredetű energia 1000 tonna szén-
dioxid-kibocsátásának elmaradása miatt. 

A 2. ügy keretében a városi sportterületen közösségfejlesztő beruházások valósulhatnak meg. 
Kiskunhalas térségközponti funkciói gyarapodnak, szerepköre erősödik. 

A településszerkezeti terv módosítását határozattal, a HÉSZ-módosítást rendelettel kell meg-
állapítani, a határozat elfogadása meg kell, hogy előzze a HÉSZ módosítást elfogadó rendelet 
jóváhagyását. 

A HÉSZ módosítását jóváhagyó rendelet a fentieken túl kiegészül még a szintén ezen az ülé-
sen elfogadása kerülő településképi rendelet miatt hatályon kívül helyező rendelkezésekkel (a 
módosító rendelet 7. §-a) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és annak 
végrehajtására kiadott Kormányrendelet rendelkezései alapján. 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés áttanulmányozására és döntésének meg-
hozatalára.  

 
Határozati javaslat:  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 
város 249/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 
 
Határid ő: hatályba lépéskor  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrahajtásért felelős: Tóth Péter városi főépítész 
A határozatról értesül: Tóth Péter városi főépítész általa: tervező 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 20. 

 

Fülöp Róbert s.k.  

 

 

 



 

 

 

 

Melléklet 
Településszerkezeti terv módosítás leírása 

Megjegyzés: a településszerkezeti tervi ábrán a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és 
betűjel technikai jellegű jelölés, a jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

Dong-éri-főcsatorna melletti, 3270/23 helyrajzi számú telek (1,3 hektár) a jelenleg hatályos 
VT vízgazdálkodási terület helyett En jelű különleges, beépítésre nem szánt, megújuló ener-
giaforrások felhasználására szolgáló területbe kerül át. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (belterület DNy-i rész)  

 
Indoklás: A megújuló energia előállítását biztosító napelem-park beruházást támogatja a 
módosítás.  

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683520 / 119220. 

Jelmagyarázat:  



 

 

 
INDOKOLÁS  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (IX.27.) számú rendeletéhez 
 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 
Általános indokolás: 
1. A rendelettervezet összeállításának társadalmi, gazdasági, szakmai okai 

Kiskunhalas belterület szabályozási tervében (SZ-2 terv) a napelempark helyszíne vízgazdál-
kodási területként van jelölve, amely a módosítás keretében különleges, beépítésre nem szánt 
kategóriává változik. A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt megújuló-energia beruházás megvalósítását. A 25 évre letelepülő 
napelempark lehatárolása ugyanakkor nem befolyásolja a környező terület fejlődését. A 
napelempark létrehozásától függetlenül, zavartalanul megtörténhet a tervezett Dong-ér-völgyi 
útszakasz kiépítése. A közeli kertvárosias lakóterület szabályozása nem változik, a terület 
használatát az erőmű nem érinti. 

A sportterület közösségi funkcióinak bővítését a jelenlegi szabályozás nem teszi egyértelműen 
lehetővé. 
 
2. A rendelettervezet összeállításának társadalmi, gazdasági, szakmai céljai 

Az előírások azért módosulnak, hogy a támogassák a napelemes erőművek megvalósítására 
irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Kormányrende-
lettel nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított napelempark-beruházás megvalósí-
tását, ezzel pozitív társadalmi és gazdasági következményeket idézzenek elő.  
A 2. ügy kapcsán a sportterület közösségi funkcióinak bővítését lehetővé téve a rendelet elhá-
rítja az akadályt a tervezett önkormányzati projektek megvalósulása elől. 
 
3. A javasolt szabályozás várható hatásai 

A módosított szabályozás elhárítja az építésjogi akadályt a nemzetgazdasági érdekű fejlesztés 
engedélyezése elől. Megvalósulhat a Kertész utcai közösségi fejlesztés is, amely társadalmi 
szempontból hasznos eredményekre vezethet. 

 

Részletes indokolás: 

Az 1. § a helyszínek szabályozási tervi változásait hatályosítja. 

A 2. § rögzíti az új különleges, beépítésre nem szánt En jelű kategória létrejöttét, amely speci-
álisan a megújuló energia létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

A 3. § a sportterületre vonatkozó szabályokat alakítja: bővül az elhelyezhető rendeltetések, 
tevékenységek köre. 

A 4. § az új En jelű különleges övezet szabályait rögzíti. A 2 %-os beépíthetőségi határt az 
OTÉK-kal összhangban állapítja meg az előírás. A megengedett építménymagasság maxi-
mum 3,5 méter lesz. Az örökzöld sövény telepítése nem akadályozza a napelempark rendelte-



 

 

tésszerű használatát, ugyanakkor vizuális lehatárolást jelent a környezetében lévő lakóterület 
felől. 

Az 5. § a szabályozási terv jelmagyarázatának módosulását rögzíti. 

A 6. § az „En” jelű napelempark területet a különleges rendeltetésekről szóló alcímbe új 
elemként felveszi. 

A 7. § az időközben összeállított Településképi rendelet alapján törli a HÉSZ által szabályo-
zandó körbe nem tartozó előírásokat. 

A 8. § a hatályba léptető előírásokat tartalmazza. A tárgyalásos eljárás szabályainak megfele-
lően a rendelet a kihirdetést követő napon hatályba léphet. Célszerű alkalmazni az előírásait a 
folyamatban lévő ügyekben is, a megkezdett projektre tekintettel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (IX.27.) számú rendeletéhez 

 
Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

I.  Várható társadalmi hatások 
A rendelet társadalmi egyeztetése a Kiskunhalas Város településfejlesztési, település-
rendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet szerint zajlott le, a lakosság 
tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított volt. Eltérő vélemény 
nem fogalmazódott meg. A tervező iroda honlapján megtekinthetők voltak az előzmé-
nyek és a tervezési folyamat dokumentumai. 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel elhárítják az akadályt a nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt fejlesztési projekt engedélyezése elől. Megvalósulhat-
nak közösség-építő beruházások a városi sporttelep területén. 

III.  Várható környezeti hatások 
Az övezeti változtatások az eredeti tervhez képest a település egészére nézve számot-
tevő változást nem eredményeznek, hatásuk alapvetően előnyös az eredeti tervhez ké-
pest lecsökkenő beépítési intenzitás miatt. A napelemparknak nincs szennyvízkibocsá-
tása, ami a talajt és talajvizet szennyezné, nem történik károsanyag-kibocsátás a leve-
gőbe és a működés zajhatása elenyésző. A sporttelepen megépíteni tervezett létesítmé-
nyek hatásai a környező lakóházak környezeti kibocsátásaihoz hasonlíthatók. 

IV.  Várható egészségi következmények 
A rendelet megalkotás nem jár káros egészségi következményekkel, a megújuló ener-
gia előállítása a hagyományos energiák termeléséhez képest károsanyag-kibocsátás 
csökkenéshez vezet. 

V. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormány-
zatra. 

VI.  Rendeletalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-
ményei  
A módosítás elmaradása megnehezítené a nemzetgazdasági szempontból kiemelt pro-
jekt megvalósítását, valamint a városfejlesztés zökkenőmentes lebonyolítását, ami táv-
latban más hátrányos hatásokat is előidézne. 

VII.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi fel-
tételek  
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormány-
zatra. 

 
 

 



 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete 
Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 
8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mel-
lékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság,Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Ka-
tasztrófavédelmi Hatósági Osztály,Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály, Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Főosztály Útügyi Osztály,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért 
felelős helyettes államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály Országos Vasúti Infrastruktúra Osz-
tály,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes állam-
titkár Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály Repülőtéri Osztály,Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Út-
ügyi Osztály, Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Miniszterelnökség Kulturális Örökség-
védelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Iroda,Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály,Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Fő-
osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, vala-
mint a Kiskunhalas Város igazgatási területével szomszédos települési önkormányzatok és a 
Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival össze-
függő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet sze-
rint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 
és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 

1. § 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03.01.) Ktr. rendelete  
(továbbiakban: HÉSZ) 2. sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 1. számú  
mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 
 

2. § 
A HÉSZ 2. § (1) bekezdés b) pont 6. alpontja új felsorolással egészül ki: 



 

 

„– a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (En)” 
 

3. § 
A HÉSZ 20. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) Az SP jelű különleges sportterület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt sportpá-
lyák és kapcsolódó építményei (öltöző-, szállás-, vendéglátó, illetve karbantartó épület, lelátó, 
edzőtermek), valamint egy gondnoki lakás elhelyezésére szolgál. A Kertész utcai SP övezet-
ben a kulturális és a közösségi szórakoztató tevékenység, valamint a közösségi rendezvény-
szervezés létesítményei is elhelyezhetők.” 

 
4. § 

A HÉSZ 28/A §-a (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az En jelű, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 
szolgáló övezet a rendeltetésének megfelelő, legfeljebb 3,5 építménymagasságú építmények 
elhelyezését szolgálja maximum 2 % beépítettséggel. A telekhatár mentén 2 m magasságú 
örökzöld sövény telepítendő.” 

5. § 
A HÉSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

6. § 
A HÉSZ 28/A § előtti alcímben a „HO, KB, VR, Kh” szövegrész helyébe a „HO, KB, VR, Kh, 
En” szöveg lép. 

7. § 
(1)E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit kell alkalmazni a 
hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára 
kedvezőbbek. 
 
(2)Hatályát veszíti a HÉSZ 

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjának „– helyi városképvédelmi terület” szövegrésze; 
b) 1. § (4) bekezdés b) pontjának „– térszín alatti középfeszültségű elektromos hálózat te-

rületének határa” szövegrésze; 
c) 20. § (8) bekezdés b) pontja; 
d) 21. § (8),(9) és (10) bekezdése; 
e) 22. § (2) bekezdés „melyek területének, vagy növényállományának több, mint egyne-

gyedét érintő növény-telepítési, burkolási, átalakítási munkákat a meglévő egészséges 
és értékes növény-állomány lehetőség szerinti megőrzésével, kertészeti kiviteli terv 
alapján kell elvégezni” szövegrésze; 

f) 22. § (4) bekezdésében az „– a park burkolatai és berendezési tárgyai természetes, il-
letve korszerű tartós alapanyagokból készüljenek” és az „– a növényanyag az alföldi 
növényvilágnak és a helyi természeti viszonyoknak megfelelő fajokból és fajtákból 
álljon” szövegrészek; 

g) 31. § (7) bekezdésében a „homlokzat színével megegyező színű lamellás vagy rácsos 
takarású” szövegrész; 

h) 35. § (2) bekezdés bc) és bd) pontja; 
i) 37. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a SZ-2 terven lehatárolt helyi városképvédelmi 

terület” szövegrész; 
j) 37. § (5) bekezdése; 
k) 43. és 44. §-a. 

 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 27. 



 

 

 
          Fülöp Róbert          Komlósné dr. Fekete Anikó 

                 polgármester              jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblá-
ján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember …… 
 
 
 
 
Komlósné dr. Fekete Anikó 
 jegyző 
 



 

 

 
1. melléklet a  …./2018. (….) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosítása 

Dong-éri-főcsatorna melletti, 3270/23 helyrajzi számú (kialakítás alatt lévő) telek En jelű külön-
leges, beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló övezetbe kerül át. 

 



 

 



KISKUNHALAS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2018. 

 

 

2. melléklet a …./2018. (….) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 

 



 

Előterjesztés melléklete: BKMKH Állami főépítész záró véleménye  
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