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Tárgy: Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2001.(03.01.) számú rendelete "Kiskunhalas I.- homok" bánya és környezetével 
kapcsolatos részleges módosításának jóváhagyása 
 
Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 
osztályvezető 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 
       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
 
  
 
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
  
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 
               jegyző 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k. 
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019.szeptember 18. 
 
 
 



 
Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) számú rendelete "Kiskunhalas I.- homok" bánya és környezetével 
kapcsolatos részleges módosításának jóváhagyása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület az 54/2019. Kth. és a 104/2019. Kth. határozatában a hatályos település-
rendezési eszközei módosításának elindításáról döntött a Halas-Bagger Kft. kérelme alapján.  

A módosítás terve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet (továbbiakban: Elj.) 45. § átmeneti rendelkezései szerint. Az eljárás az Elj. 32. § (6) 
bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos rendben folyt le. 

Az eljárás eredménye és részletei a településszerkezeti terv módosításáról szóló előterjesztés-
ben részletesen ismertetésre került, ezért jelen előterjesztés csak a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) módosítását ismerteti. 

Szabályozási változások indoklása 

A bányatelket és környékét érintő módosítás a külterületi szabályozási terven (SZ-1) jelenik 
meg. Változások történnek a Helyi Építési Szabályzat szövegében is. 
 

Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a 
szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a Partne-
rek és az állami főépítész jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé, vagy – 
a változtatások jellegétől függően – az állami szervek irányába is. 

A rendeletről születő pozitív döntés esetén az a kihirdetést követő napon lép hatályba. Az elő-
terjesztésben foglaltak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet minősí-
tett többséggel történő elfogadását. 
 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 polgármester 

  



 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (...) önkormányzati rendelete 
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkor-
mányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az in-
dokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jog-
szabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következmé-
nye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági hatása, kör-
nyezeti és egészségi következménye, így az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

A rendelet-tervezet 1. §-a a rendelet mellékletének (SZ-1 szabályozási terv) módosításáról 
rendelkezik.  

2. §-hoz 

A rendelet-tervezet 2. §-a a létrejövő HK hulladékkezelő különleges terület szabályait a már 
kiadott engedélyekkel és a tervezett fejlesztésekkel összhangban állapítja meg. A tevékenység 
változását csak a korszerűbb technológia irányában engedi meg a HÉSZ.  

3. §-hoz 

A 3. § a „Kiskunhalas I” néven engedélyezett homokbánya telek aktuális területét és tervezett 
bővítési területét határozza meg helyrajzi számokkal. 

4. §-hoz 

A 4. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

Kiskunhalas, 2019. szeptember ….. 

 
Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó 
polgármester jegyző 

 
  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének módosítása tárgyában 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészí-
tője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat ered-
ményéről a testületet tájékoztatni kell. A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat 
során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható követ-
kezményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétele-
ket. 

Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes ha-
tásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet társadalmi egyeztetése a helyi Partnerségi szabályokat rögzítő 19/2017.(V.26.) 
önkormányzati rendelet szerinti rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek 
figyelembevétele biztosított volt. Eltérő vélemény nem fogalmazódott meg. A városi és a ter-
vezői honlapon megtekinthetők voltak az előzmények és a módosítás dokumentumai. Vállal-
kozás által kezdeményezett ügyet kezel a módosítás, segítve a fejlesztési szándék megvalósu-
lását, ezzel együtt erősítve a város gazdaságát és a hulladékgazdálkodást.  

A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei 

A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek 
mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti terv-
hez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek.  

Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. 
 
Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei 
A módosítás elmaradása megnehezítené a vállalkozás-fejlesztési szándék megvalósítását, ami 
távlatban más területeken is hátrányos hatásokat idézne elő. 
 
Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az 
önkormányzatra.  

Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
Fülöp Róbert 
 polgármester 

  



 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (….) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatal-
mazás 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 feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály,  
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztró-
favédelmi Hatósági Osztály, 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  
Bács-Kiskun Megyei 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 Osztály, 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár 
Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály Repülőtéri Osztály, 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály Útügyi Osztály,  
Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilván-
tartási Iroda, 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Osztály, 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály,  
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, 
valamint a Kiskunhalas Város igazgatási területével szomszédos települési önkormányzatok 
és a Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 
szerint 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalas Építési Szabályzatá-
ról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. (03. 01.) Ktr. számú rende-
lete (továbbiakban: HÉSZ). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1.  
mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 
 

2. § 
A HÉSZ 20. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
[Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott] 
„d) 0181 helyrajzi szám alátörésein nyilvántartott hulladékgyűjtő és -hasznosító telep, ahol 
nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása végezhető. A telephelyen végzett és végzen-
dő tevékenység korszerűbb technológia alkalmazása mellett változtatható.” 

 
3. § 

A HÉSZ 28/A § (2) bekezdésében a „0181/57” szövegrész helyébe a „0181/64; 0181/65” 
szöveg lép. 

4. § 
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. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember …. 

 
          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, 2019. szeptember ….. 
 
Komlósné dr. Fekete Anikó 
 jegyző 
 
  



1. melléklet a  …./2019. (….) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosítása 

„Kiskunhalas I.- homok” védnevű bányatelek környéke KB, MT, EG, EV jelű övezetbe és HK 
jelű különleges hulladékkezelő építési övezetbe kerül át. 

 
 

 
 


