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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. május 29-i  ülésére 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról szóló 54/2019. számú határozat módosítása 

tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület (továbbiakban: testület) a 2019. március 28-én megtartott ülésén 
54/2019. határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azokat a Keceli út közelében 
lévő külterületi földrészleteket, amelyeken a Halas Bagger Kft. (továbbiakban: Kft. ) a meglé-
vő homokbánya rekultivációjához szükséges hulladékkezelési tevékenységet kíván végezni.  

A kiemelt fejlesztési terület kijelölésével Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat), lehetővé tette, hogy a tervezett beruházáshoz szükséges szerkezeti tervi és 
helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosítása gyors, un. tárgyalásos eljárás kere-
tében megtörténhessen. A Kft. az ezzel járó költségeket háromoldalú szerződésben vállalta. 

 A megkezdett tervezési folyamat során kiderült, hogy a kiemelt fejlesztési terület kijelölést ki 
kell terjeszteni további két telekre annak érdekében, hogy azokat a bányászati célú különleges 
rendeltetésből a már lezajlott rekultivációjuknak megfelelő erdőrendeltetésbe lehessen átso-
rolni.  

A kiemelt fejlesztési terület kiegészítése a 0181/5 és 0181/68 helyrajzi számú telkeken törté-
nik, melyek a jelenlegi KB jelű különleges bányaterület helyett Ev jelű védőerdő területbe 
fognak kerülni a módosítás keretében.  Az átsorolással teljesíthetők a következő országos 
előírások: 

• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § 
(3) bekezdés b) pontjában foglalt előírás: „újonnan beépítésre szánt területek kijelölé-
sével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”. A Kft. kérésére kijelölendő 
Hull jelű terület új beépítésre szánt kategória lesz, amelynek kijelölése során az elő-
írásnak teljesülnie kell. A jelenlegi szerkezeti tervben különleges bányaterületben 



nyilvántartott 0181/5 és 0181/68 helyrajzi számú telkek erdőterületbe való átsorolásá-
val a biológiai aktivitásérték fenntartható. 

• A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt előírás: „Új beépítésre szánt terület 
kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterje-
désű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 
lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt - kell kijelölni”. A 0181/5 és 0181/68 helyrajzi számú telkek módosítá-
si eljárásba való bevonásával, azok erdőterületbe való átsorolásával az előírás teljesít-
hető. 

 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2019. számú határoza-
ta 1. pontját a következők szerint módosítja: 
 
„1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képvise-
lő-testület) jelen döntésével a 0181/5; 0181/68; 0181/19 (telekalakítás után 0181/78); 
0181/56; 0181/64; 0181/65; 0181/66; 0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás 
után 0181/78 és 0181/72) hrsz.-ú földrészleteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, a 
Halas-Bagger Kft. által tervezett bányászati és hulladékgazdálkodási beruházások meg-
valósíthatósága érdekében.” 
 
 
Határidő:   2019.június 5. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: tervező 
Bankós Róbert főépítészi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. május 20. 
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