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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i  ülésére 

Kiskunhalas Város településrendezési eszközeinek 2020. évi módosítása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 31-én megtartott 
ülésén határozott a város akkor közel 20 éve hatályban lévő településrendezési eszközei (to-
vábbiakban: régi rendezési terv) teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatáról, 
mely tervezési, és egyeztetési folyamat végül 2020. január 30-án zárult le az új szerkezeti terv 
és helyi építési szabályzat elfogadásával (továbbiakban: új rendezési terv). 

A város fejlesztési tervei megvalósítása során felmerülő változtatási igények, a lakosságtól és 
a helyi vállalkozásoktól beérkező kérelmek, a jogalkalmazó építési hatóság észrevételei, va-
lamint a magasabb rendű területrendezési tervek, fejlesztési dokumentumok és jogszabályok 
változásából adódóan rendszeresen szükség van a településrendezési eszközök karbantartásá-
ra, módosítására. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan évente tervezzük ezeket a módosí-
tásokat elvégezni az új rendezési terven is, és ha figyelmébe vesszük az egyeztetési eljárás 
lefolytatásához szükséges időintervallumot, akkor most szükséges megkezdeni a tervezési 
folyamatot, ahhoz, hogy jövő év elején elfogadásra kerülhessen a módosítás. Ennek első lépé-
se a településfejlesztési döntés elfogadása, mely birtokában meg lehet kérni az államigazgatá-
si szervektől a munkához szükséges adatszolgáltatásokat. 

Tekintettel arra, hogy az egyik módosítási tétel miatt új beépítésre szánt terület kijelölése is 
történik, 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. § (3) és (4) b./ pontja 
értelmében a módosítás véleményezési eljárása úgynevezett teljes eljárásban történik. 

A teljes eljárás előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési, elfoga-
dási és hatálybaléptetési szakaszokból áll. A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz 
kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt. Az előzetes tájékoz-
tatási szakaszt a polgármester kezdeményezi az előzetes tájékoztató megküldésével, melyben 
megkeresi az eljárásban érintett partnereket, államigazgatási szerveket, és a szomszédos tele-
pülési önkormányzatokat (továbbiakban: Érintettek). Az előzetes tájékoztatóban meg kell 
határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, 
olyan módon és részletezettséggel, hogy az Érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, ja-
vaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. 
 
A testület jelen településfejlesztési döntés elfogadásával tehát arról dönt, hogy megindítja a 
településrendezési eszközök módosítását és az egyeztetési eljárást, melynek menete az alábbi-
ak szerint alakul: 
- Képviselő-testületi döntés a módosítás megkezdéséről (településfejlesztési döntés), 
- tervező kiválasztása, 
- a tervező közreműködésével az előzetes tájékoztató összeállítása és megküldése az Érintet-
teknek és a környezet védelméért felelős szerveknek, lakossági fórum megtartása, 
- a beérkezett adatszolgáltatások és vélemények figyelembevételével a tervezés megkezdése, a 
véleményezési tervanyag összeállítása, 
- az elkészült tervanyag véleményeztetése az Érintettekkel, lakossági fórumon történő véle-
ményeztetés, 
- vélemény eltérés esetén egyeztetés kezdeményezése (amennyiben van ilyen, és a polgármes-
ter azt szükségesnek tartja), 



- Képviselő-testületi döntés a beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadá-
sáról, véleményezési szakasz lezárása, 
- a tervanyag átdolgozása a döntés függvényében (amennyiben szükséges), 
- az átdolgozott tervanyaghoz végső szakmai záró vélemény megkérése az állami főépítésztől, 
- vélemény eltérés esetén egyeztető tárgyalás kezdeményezése (amennyiben van ilyen, és az 
állami főépítész azt szükségesnek ítéli), 
- a tervanyag átdolgozása az állami főépítész véleménye függvényében (amennyiben szüksé-
ges), 
- az állami főépítész végső szakmai záró véleménye az elfogadáshoz, 
- Képviselő-testületi döntés a jóváhagyásról, 
- az elfogadott, jóváhagyott tervanyag megküldése az Érintetteknek és az eljárásban résztve-
vőknek, 
- hatálybalépés (leghamarabb az elfogadást követő 30. napon). 
 
A módosítások jelentős része abból adódik, hogy az új rendezési terv készítése során az állami 
főépítész véleménye alapján törlésre került a helyi építési szabályzatból az a rendelkezés, 
mely a régi rendezési terv alkalmazása során lehetővé tette, hogy a végrehajtott telekalakítá-
sokat, épületváltozásokat az egyes ingatlanokra egyedileg meghatározott építési helyek és 
övezeti határok „automatikusan” lekövethessék, így most az olyan telekalakítások esetében, 
ahol az építési hely vagy az övezethatár módosítása szükséges lenne, ott csak ezen éves kar-
bantartások alkalmával lehet ezeket elvégezni. Ezen módosítások általában csak egy ingatlant 
érintenek, az adott ingatlan tulajdonosának kérésre történik, és jelen előterjesztésben ezek 
csak felsorolásként szerepelnek, részletes ismertetésük az előzetes tájékoztatóban a település-
tervező által kerül kidolgozásra, részletesen azon módosítási tételek kerülnek ismertetésre, 
melyek a város szerkezeti tervének a módosítását is igénylik, vagy a város fejlődése, élete 
szempontjából jelentős mértékű, illetve közérdeket, vagy közterületet érintenek. 
A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával döntsön a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos egyeztetési 
eljárás megindításáról, és a tervezés megrendeléséről. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város hatályos 
településrendezési eszközeinek a módosítását határozza el a mellékletben meghatározott 
területekre és témakörökben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás 
keretében, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a tervező kiválasztására, a tervezési 
szerződés megkötésére, valamint az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésére és 
az egyeztetési eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: 2020. október 30. (a tervezési szerződés megkötésére) 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter főépítész, általa: tervező, Bankós Róbert főépítészi referens 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 15. 
 
                           Fülöp Róbert s.k. 



Melléklet: 

1. A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a 41458/2 hrsz.-ú ingat-
lant érintően azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy tegye lehetővé az ingatlanon 
a fogyatékkal élő gyerekek lakó otthonául szolgáló épületek elhelyezését. Az ingatlant jelen-
leg kettévágja a tervezett belterületi határ, ami miatt nem lehetséges a tervezett teljes projekt 
kivitelezése, a megvalósításhoz a beépítésre szánt terület és a tervezett belterületi határának a 
módosítása is szükséges. 
 

 
 

 

2. 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 0187/2 hrsz.-ú 
ingatlan egy részét autocross pálya kialakítása céljából. Az ingatlan jelenleg hulladékgazdál-
kodási övezetben található, tekintettel arra, hogy a teleknek egy – a tervezett pályától távol 
eső – kis részére átlóg a szomszédos telken található rekultivált prizma. A területen illegális 
építési-, és egyéb hulladéklerakás jelei láthatóak, az egyesület vállalta, hogy ezt is felszámol-
ja, kitisztítja, továbbá a pálya mellett további rekreációs funkcióknak helyet adó területet is 
kialakítana. Az ingatlan ilyen módon történő hasznosításához az övezet módosítása szüksé-
ges az állami főépítész állásfoglalása szerint. 

 

 



 

3. Az Esze Tamás lakótelepen gépjármű tárólók építésére alkalmas terület kijelölésére érke-
zett kérelem az önkormányzathoz. A lakótelepen már a korábbi rendezési tervben is volt kije-
lölve ilyen célra terület, amit az új terv is átörökített (Ln*.9020). Az erre a célra kijelölt terü-
leten azonban jelenleg futballpálya van kialakítva, melyről a lakótelepen élők nem szívesen 
mondanának le, ezért a lakótelepnek egy félreesőbb, jelenleg elhanyagolt részén, a 6276/1 
hrsz.-ú ingatlan telekhatára mentén kerülne kijelölésre terület ilyen célokra. 
 

 
 

 
4. A 2643/2 hrsz.-ú, Erzsébet Királyné tér 14. szám alatt található ingatlan tulajdonosa az 
Lk.1477 jelű övezet átsorolását kérte. A kérelmező tulajdonában van a szomszédos ingatlan 
is, melyen a tavalyi évben került átadásra egy 18 lakásos társasház, a földszinten üzletekkel 
és garázsokkal. A két telek egy övezetet alkot, besorolásuk kisvárosi lakóterület. A beruházó 
a szomszédos társasházhoz hasonló projektet szeretne megvalósítani, ahhoz illeszkedve, 
azonban az új előírások már nem teszik ezt lehetővé, ezért kérte a tárgyi ingatlan település-
központ vegyes területbe átsorolását, változatlan építési paraméterek mellett (változatlan 
beépítési százalék és épületmagasság), ami által már megvalósítható lenne a tervezett projekt, 
és biztosítható lenne az illeszkedés a meglévő társasházhoz. 
 

 
 

 



5. A Képviselő-testület 2019-ben 89/2019. sz. határozatával a Keceli út mellé tervezett, kb. 
50 MW-os fotovoltaikus kiserőmű területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Az 
erőmű tervezési és előkészítési munkálatai befejeződtek, engedélyezésre került az erőmű, a 
termelői vezeték, és a hálózatra való rátáplálást biztosító elektromos alállomás is. Az alállo-
más és az erőmű közúton történő megközelítése a Kiskunhalasra vezető 5309 számú útvonal-
ról (Keceli út) leágazó 0199 helyrajzi számon és ennek folytatásaként elhelyezkedő, a 
0211/22 helyrajzi számon nyilvántartott kivett út megjelölésű földutakról biztosítható, ezek 
felújítása és fejlesztése (kiszélesítése) és ennek keretében teherbíró képességének megnöve-
lése ugyanakkor elengedhetetlen a projekt megvalósításához. A beruházó Naboo Solar Kft. 
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szükséges fejlesztéseket saját költésén 
elvégezi, majd ezt követően az elkészült műtárgyakat és az út szélesítéséhez szükséges terü-
leteket térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak, azonban tekintettel arra, hogy az útszé-
lesítéssel érintett területek közterületté válnak, szükséges a szabályozási terv módosítása, a 
kialakításra kerülő közlekedési területek feltüntetése. 
 

 
 

 
 

 



6. Kiskunhalason jelenleg folyamatban van a Majsai út mellett található gazdasági terület 
bővítése, valamint a Szegedi út mellett a volt laktanya területén egy új gazdasági terület ki-
alakítása. A Majsai út esetében a területet feltáró út kivitelezési munkálatai a közelmúltban 
kezdőtek meg, jelenleg az útterület határainak és a szükséges közműhálózatoknak kialakítása 
történik. A Szegedi úton lezajlottak a feltáró utak telekalakítási eljárásai, megtervezésre és 
engedélyezésre került a feltáró út, elvégzésre kerültek a telekalakításhoz és a tervezéshez 
szükséges bontási munkálatok. Felmérésre kerültek a betelepülő vállalkozások részéről fel-
merült igények is, melynek kapcsán az övezeti paraméterek pontosítása szükséges a Majsai 
úti iparterület déli része esetében. A szabályozási vonalak felülvizsgálata és törlése szükséges 
továbbá mindkét területen azon szakaszokon, ahol már megvalósultak az útterületek telek-
alakításai. 
 

 
 

 
 



7. Az egyedi építési helyet, vagy övezethatárt érintő szabályozási terv módosítások felso-
rolása: 

- a 2041 és 2042 hrsz.-ú ingatlanok közötti övezeti- és építési hely határ módosítását ké-
relmezi a 2041 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a földhivatal önrevizíója okán elvégzett te-
lekhatár rendezés miatt, 

- a meglévő vendéglátás és lovasturizmus funkciójú épületeinek bővítését lehetővé tevő 
módosítást kérelmezi a külterületi 0579/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a 8277 és 8278 hrsz.-ú ingatlanok összevonása miatt az építési hely módosítását kérel-
mezi az ingatlanok tulajdonosa, 

- a 0928/4 hrsz.-ú külterületi ingatlan tulajdonosa a kizárólag az ő telkét képező Mk öve-
zet környező Mát övezetbe történő beolvasztását kérelmezi, 

- Mk övezet kijelölését kéri a telken található meglévő tanya épület bővítése miatt a kül-
területi 0783/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a szabályozási terven építési hely kijelölését kérelmezi a 40539/3 hrsz.-ú ingatlan tulaj-
donosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 078/194 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 3801 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- az építési hely módosítását kérelmezi a 1696 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 

- a 6094/1 – 6096/2 hrsz.-ek között a szabályozási vonal törlését kérelmezik az ingatla-
nok tulajdonosai. 

- a 40753/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a telkét érintő szabályozás felülvizsgálatát kérte, 
tekintettel arra, hogy a földhivatal elutasította a teljes telek művelés alóli kivonásra irá-
nyuló kérelmét. 

 

8. A helyi építési szabályzat következő témaköröket érintő vizsgálata, és szükség szerinti 
módosítása az építési hatóság jogalkalmazási gyakorlata során érkezet, valamint a lakoság-
tól és tervezőktől érkezett visszajelzések alapján: 

- pontosítani szükséges a telken belüli csapadékvíz tárolás feltételeit, mert esetben indo-
kolatlanul 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 felmerü-
lő 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 előírá-
sok pontosítása. 

 

9. Az új rendezési terv elfogadása óta hatályba lépet az új megyei területrendezési terv, 
amely több fejlesztési régiót, övezetet is kijelölt a megye területéén, ahol ezen öveze-
tekbe tartozó települések különböző kedvezményeket érvényesíthetnek településren-
dezési eszközeikben. (Pl. gazdasági területen az OTÉK-ban meghatározott maximális 
beépítési %-tól magasabb beépítés lehetősége). A módosítás keretében megvizsgálásra 
kerül, hogy ezen kedvezmények közül melyek azok, amelyek a város fejlesztési szán-
dékaival összhangban a településrendezési eszközökben érvényesíthetőek. 

 

10. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára a földhivatalhoz 
intézett levelében több műemléki környezet bejegyzését kérte a közelmúltban. A levél 
és a Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztályától kapott adatszolgáltatás alapján a 
műemléki környezetek pontosítása szükséges, aktualizálni szükséges továbbá a helyi 
településképi rendelet melléklete alapján feltüntetett helyi értékvédelemmel érintett 
épületek jelöléseit. 

 

 


