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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 

„Kiskunhalas Településrendezési eszközeinek módosítása teljes eljárásban – döntés a beérkezett véle-
ményekről és záró szakmai véleményezésre bocsátásáról”  

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kiskunhalas jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a 2/2020.(I.31.) önkormányzati ren-
delettel hagyta jóvá a város képviselő-testülete. Tavaly ősszel a hatályos Településrendezési eszközeinek mó-
dosítása mellett döntött a testület, azonban a pandémia és egyéb külső tényezők miatt a módosítás két külön 
eljárásra lett szétbontva, és azon kisebb – kizárólag egyedi építési helyet érintő – módosítások, amelyeknél 
erre lehetőség volt, egy gyorsabb, ú.n. állami főépítészi eljárás keretében kerültek egyeztetésre, majd elfoga-

dásra április hónap folyamán. 

A teljes eljárásban egyeztetésre kerülő módosítások munkaközi anyagának tervezete ez év július-augusztus 

folyamán zajlott le. Számos észrevételt kapott a terv az államigazgatási szervek részéről, értékelésük az elő-
terjesztés határozati javaslatának mellékletében, táblázatos formában olvasható. Az utolsó oszlopban sze-
repelnek az egyes vélemények kapcsán szükségessé vált javítások, kiegészítések, változtatások.  
A Településrendezési eszközök módosításának előzetes tájékoztató szakasza az év elején először 16 helyszínt 
érintően került meghirdetésre a teljes eljárás keretében. A módosítás társadalmi (partnerségi) egyeztetésének 
előzetes szakaszát is lefolytatta az Önkormányzat a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) rendelete szerint, 2021. január 8-26. napja 

között. A meghirdetett tartalom a következő volt: 
Tervezési program:  

1. 0579/18 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználás 
helyett Kt jelű beépítésre szánt különleges tanyasi turizmus és intézmény területi besorolás, és (20x40 
m) Ev jelű védelmi erdőterület besorolás.  

2. 0787/28 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználás 
helyett Kt jelű beépítésre szánt különleges tanyasi turizmus és intézmény területi besorolás, az 
alrészlettől nyugatra lévő szántórész (20x20 m) Má általános mezőgazdasági területfelhasználásból Ev 

jelű védelmi erdőterület besorolás.  
3. 0783/6 helyrajzi számú telek kibővített „udvar” alrészlete – Mát általános mezőgazdasági terület 

helyett Mk kertes mezőgazdasági területbe kerül. 
4. 0187/2 helyrajzi számú telek keleti része – Hull különleges hulladékgazdálkodási terület helyett egy 

új, beépítésre nem szánt Kts különleges technikai sportterület besorolás. 
5. 1815/62 helyrajzi számú telek – gépjármű tárolók építésére alkalmas Ln* nagyvárosias lakóterület 

kijelölése. 
6. 2524/5 helyrajzi számú telek – különleges beépítésre szánt terület helyett Zkp közpark besorolás nem 

került bele a módosítási tervbe. 

7. 2643/2 és 2643/3 helyrajzi számú telek – Lk lakóterület helyett Vt jelű településközpont vegyes terület 
besorolás.  

8. 41458/2 helyrajzi számú telek és környezete – Lk kisvárosias lakóterület bővítése mezőgazdasági 
területből, kijelölt Lk terület átsorolása fásított köztérbe. 

9. 40753/3 helyrajzi számú telek (új helyrajzi szám 40753/9) – Mz zártkerti mezőgazdasági 
területfelhasználás helyett beépítésre nem szánt Kgk gazdasági és pihenőkert különleges terület 
besorolás. 

10. 078/6,76,77,147 helyrajzi számú telkeket magába foglaló Mát általános mezőgazdasági 
területfelhasználás helyébe Mk kertes mezőgazdasági besorolás lép, a kialakult (tanyás) használatnak 
megfelelően.   

11. 1708, 1839/1 és 1892 helyrajzi számú telek egyes részei – KÖu közlekedési területfelhasználási 
kategóriába kerülnek.  



12. 0199 és 0211/22 helyrajzi számú külterületi feltáróutak – közterület bővítése.  

13. 6094/1, 6095/1, 6096/1,2 helyrajzi számú telek – szabályozási vonal törlése. 

14. 6028, 6029, 6030 helyrajzi számú telek – szabályozási vonalak felülvizsgálata és törlése, övezeti 
paraméterek pontosítása. 

15. 6012 helyrajzi szám alátörésein felvett Szegedi úti Ipari Park – megvalósult telekalakítások átvezetése. 

16. 6310/7 helyrajzi számú telek – közterületbe való átsorolás. 

Időközben további 4 helyszínre vonatkozóan is kértek a lakosok és a vállalkozók módosítást, ezért a Partner-
ségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszát az Önkormányzat újra meghirdette 2021. február 12-28 között. 
Vélemény-nyilvánításra mindkét esetben 16 napot biztosított Kiskunhalas Város Polgármestere. Észrevétel 
nem érkezett be. A tervet kidolgozó Kiskunhalas Városi Önkormányzat kérése volt a véleményező államigaz-
gatási szervek felé, hogy az alábbiakban felsorolt „plusz” ügyek tervéről alkotott véleményük egyben az elő-
zetes véleményadást is tartalmazza. Ugyancsak nyilatkozatot várt önkormányzatunk a környezet védelméért 
felelős szervektől ezeknek az ügyeknek a környezeti hatásának megítélésében, kérve, hogy korábbi nyilatkoza-
taikat a bevont helyszínekre vonatkozóan egészítsék ki. Az első körben a szervek egyikre sem kérte környezeti 
vizsgálat lefolytatását, mivel a szakterületüket a helyszínek nem érintik, vagy nem tartották valószínűnek, 
hogy a tervezett változások jelentős hatást gyakorolnának az általuk vizsgált környezeti elemre. Az állami 
főépítész hatáskörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal levelében kérte, hogy a terv leírása ki-
emelten vizsgálja meg a módosítások hatását az épített környezetre. 
A következő plusz területek is módosítás alá lettek vonva az eljárásban: 

+1 6368/2 helyrajzi számú telek hétvégi házas üdülőterület helyett Kgk jelű különleges, beépítésre nem 
szánt, gazdasági és pihenőkert területté válik. A tulajdonos a mezőgazdasági és egyéb munkagépeinek 
tárolására és karbantartására veszi igénybe a telket.  

+2 2643/1 helyrajzi számú intézényterület telek a jövőben tervezett intézményfejlesztésekhez nem szük-
séges, ezért a célszerű önkormányzati vagyongazdálkodás érdekében településközponti vegyes terü-
letté válik. Súlyponti EOV-koordináták: x:682370, y:120560 

+3 2500/3 helyrajzi számú telek északi része (kb. 2800 m2) a fürdő fejlesztéséhez szükséges, ezért közte-
rületté válik. A rendezés célja a fürdő főbejáratának kialakítása, a kórház és a fürdő közötti személy-
forgalom biztosítása, parkolók kialakítása. Súlyponti EOV-koordináták: x:682620, y:120950 

+4 7939/3, 7956, 7957 helyrajzi számú telkeken keresztül tervezett feltáróút törlésre kerül, mert az elmúlt 
20 évben nem valósult meg, ugyanakkor a kialakult gazdasági tevékenység fejlesztését akadályozza. 
Súlyponti EOV-koordináták: x:681580, y:119900 

Helyszínhez nem kötött változásokról is szól a módosítási terv a HÉSZ normaszövege és mellékletei vonatko-

zásában. 
A tervanyag elkészülte után az államigazgatási és Partnerségi egyeztetés munkaközi szakaszát 2021. július 

elején hirdette meg önkormányzatunk. A beérkezett véleményeket a „Vélemények értékelése” című táb-
lázat tartalmazza, amely a határozati javaslat mellékletét képezi. A táblázat utolsó oszlopában olvasható 
a vélemények kezelési módja. Lakossági fórumra a járványhelyzet miatt nem került sor. Az el nem fogadott 

vélemények indoklásáról levélben is értesítjük majd a Partnereket. 
Az államigazgatási szerveknek és szomszédos önkormányzatoknak 30 nap állt rendelkezésre a vélemény nyil-
vánításra, mely határidőn túl érkezett be az Állami Főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint Kéleshalom Község Önkormányzatának véleménye. A 
hatályos jogszabályok alapján az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott ha-
táridőn belül nem adott - államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt, az adott eljárási 
szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni, azonban figyelemmel arra, hogy az egyeztetés 
sok megkeresett szervnél egybe esett a nyári szabadságolások időszakával, ezen vélemények is ismertetésre 
és figyelembe vételre kerültek. 
link:  

A tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők a módosítás alá vont tervlapok:  
Kiskunhalas / Folyamatban lévő tervanyag könyvtárban: 

Külterületi szabályozási terv (ezen belül Sz-1 terv és Sz-3 terv szelvényei) 
Belterületi szabályozási terv (Sz-2 terv 4 szelvényre bontva) 

http://www.ujleptekbt.hu/


Helyi Építési Szabályzat (normaszöveg és 4-10. melléklet) 
Egyéb tervanyagok (benne 2021. évi módosítás szerkezeti tervei, módosítási terv leírása)  

A módosítási terv leírása munkarész linkje külön is:  
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/2021_modositas_teljes_eljaras/modositasi_terv.pdf  

A tervlapok letöltve könnyebben kezelhetők, az egyes fóliák ki- és bekapcsolhatók.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a Településrendezési eszközök jóváhagyását megelőzően – a 
jóváhagyáshoz szükséges végső szakmai záróvélemény megkérése előtt –, a Képviselő-testületnek 
döntenie kell a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy elvetéséről. 
A döntést követően a vélemények alapján átdolgozott tervezet, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és egyéb dokumentum megküldésre kerül végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési 
eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, 
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. január 30. napján tartott ülésén képviselői 
ügyrendi javaslat fogalmazódott meg, amely szerint indokolt lenne egy olyan ideiglenes bizottság felállítása, 
amely általános jelleggel elemzi a város közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos sza-
bályokat, összeveti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget fogalmaz meg – jogszabályokkal 
összhangban – az állattartással, kiemelten a városi lótartással kapcsolatban. 
 

A fentiekre tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2020. Kt. sz. 
határozatával felállított 3 fős ideiglenes bizottságot, amely az egyes állatok tartásával kapcsolatos 
kérdésköröket vizsgálta. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2020. Kth.sz. határozatával döntött az egyes ál-
latok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes bizottság munkája során előter-
jesztett javaslatokról. 
A Képviselő-testület ezen döntésében felkérte a Főépítészt, hogy gondoskodjon a Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és esetleges módosításáról az állattartással 
összefüggő kérdéskör rendezése kapcsán, figyelembe véve a Hivatal szakmai véleményben és a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott szakmai vélemé-
nyeiben foglaltakat. 

A Főépítész megvizsgálta az Ideiglenes Bizottság által felvetett HÉSZ módosításra vonatkozó javaslatot a zárt 
trágyatárolók létesítésének engedélyezéséről, azonban tekintettel arra, hogy jelenleg a HÉSZ tiltja a trágyatá-
rolók létesítését ezen szabály változtatását a Főépítész nem tartja indokoltnak. A jelenlegi tiltó szabályok az 

Ideiglenes Bizottság által feltárt problémára hatékonyabban elérik céljukat, mintha engedné a rendelet a zárt 
trágyatárolók létesítését. 
Az állami főépítészi záró vélemény birtokában előre láthatólag – az állami főépítész ügyintézési idejének és 
a záró véleményében foglaltak függvényében – 2021. végéig megtörténhet a Településszerkezeti terv és a 
Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas településrendezési eszközök 

tervének 2021. évi, teljes eljárásban folyó véleményezését a mellékelt táblázatban foglaltak szerint 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/2021_modositas_teljes_eljaras/modositasi_terv.pdf


lezárja. A tervanyagban foglaltakkal egyetért és megbízza a Polgármestert a végső szakmai véleménye-
zési szakasz lefolytatásának kezdeményezésével. 
 

Határidő:   2021. szeptember 6. a végső szakmai záró vélemény megkérésére 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 Bankós Róbert főépítészi referens, általa: tervező 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 19.        

 

 

 

 
 

Fülöp Róbert s.k. 
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…/2021. képviselő-testületi határozat melléklete: Kiskunhalas Településrendezési eszközök módosítása 2021 – vélemények értékelése 

Véleményező szerv Vélemény röviden  Egyetért-e 

a tervvel  

Vélemény értékelése, figyelembevételének 
módja 

1. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Állami 
Főépítész Iroda 

Levelében írja: 

 

 

feltételt 
szab  

ad. 1. Egyes kérelmek rendezésének sürgőssége 
valóban komplikálttá tette az ügyintézést, viszont az 
eljárások párhuzamos bonyolításában közösségi érdek 
mozgatta az önkormányzatot: általában támogatni 
akarta a gazdaságfejlesztések pályázati feltételeinek 
határidős teljesítését a vállalkozók részére.  
Köszönettel tartozunk a Főépítész Iroda felé a 
főépítészi eljárás rugalmas és gyors kezeléséért, 
lezárásáért.  
ad 4. A szabályozási terv javítása megtörtént. 
ad 5. A beültetési kötelezettség előírása nem volna 
összhangban a természetvédelem érdekeivel: a terület 
jelenleg természetes állapotú ligetes gyep, amelyen 

belül a cross-pálya kialakítása külön lefolytatandó 
környezetvédelmi előzetes vizsgálat alapján, a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával is 
egyeztetve történhet meg. A cél a meglévő 
természetes állapot minél teljesebb megtartása. 
Növényzet ültetése azért sem indokolt, mert a 
szomszédságban a volt hulladéktelep 
hulladékprizmája található, amely nem igényli a por-, 
zaj- és rezgésvédelmet. 
ad 6. A szabályozási terv javítása megtörtént. 
ad 7. A Ktf jelű különleges fásított köztér, sétány 

övezetet önkormányzatunk közterületként szeretné 
kialakítani a szabályozási jelölésnek megfelelően. 
ad. 8. A Ktf jelű különleges fásított köztér, sétány 

övezetet önkormányzatunk közterületként szeretné 
kialakítani a szabályozási jelölésnek megfelelően. 
ad. 9. A vélemény önkormányzatunk álláspontjával 
összhangban van. 
ad 10. A szomszédos üdülőtelkek védelme érdekében 
az érintett telekhatár mentén 10 m széles beültetési 
kötelezettségű telekrész lesz szabályozva. Szerencsés 
a szomszédos üdülőtelkek elhelyezkedése, 
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A levél további részében általános tájékoztatás szerepel az eljárási rendről. 
 

Környezeti vizsgálat ügyében írja: 

 

farmesgyéjük mentén határosak a keletkező 
különleges területtel. 
ad. 11. A Ktf jelű különleges fásított köztér, sétány 

övezetet önkormányzatunk közterületként szeretné 
kialakítani a szabályozási jelölésnek megfelelően. 
ad. 12. A tervezett szabályozási tervrészletet pótoltuk. 
ad. 13. Az OTÉK 2021.07.16-tól hatályos 11. § (3b) 
bekezdése értelmében kívánja önkormányzatunk a 
legmagasabb pontot meghatározni. 

ad. 14. A javított tervezet szerint a rendelet „a 
kihirdetése napját követő 30. napon” fog csak 

hatályba lépni. 
ad. 15. A Gá.2877 kódjelet Gá.2777 kódjelre, a 

beépítettség megengedett legnagyobb mértékét 80 %-

ról 70 %-ra javítottuk a táblázat 152. sorában. 

ad. 16.  A 70 % megengedett legnagyobb 

beépítettségi mértékkel szabályozott Gksz övezetek 
vonatkozó adatainál a következő jelzés kerül a 
táblázatba: „*: az országos és megyei terv 
felhatalmazása alapján az OTÉK vonatkozó 
maximum-értékénél nagyobb érték”. 

A Környezeti vizsgálat ügyében írt előzetes 
észrevételben foglaltaknak megfelelően a tervanyag 
kiemelten vizsgálja a módosítások épített környezetre 
gyakorolt hatását. 

2. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Levelében írja: 
„Kiskunhalas város településrendezési eszközeinek módosítása előzetes 
tájékoztatási szakaszában táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegővédelmi, zajvédelmi és a földtani közeg védelme szempontjából 
kifogást nem emelünk.” 

„A településrendezési eszközök részleges módosítása 4 belterületi helyszínnel 
egészül ki a korábbi megkeresés óta, ezért a korábbi BK/KTF/00480-1/2021. 

iktatószámú állásfoglalásunk érdemben nem módosul. 
A beadott dokumentumok alapján környezetvédelmi és természetvédelmi 
szempontból a módosítások tekintetében jelentős környezeti hatás nem 
várható, ezért nem kérjük környezeti vizsgálat lefolytatását.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezés megkezdése előtt szükséges 
megvizsgálni a beruházás érintettségét a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Kormányrendelet szempontjából.  

nem emel 

kifogást 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

Az autó- és motocross pálya kialakításának előzetes 
környezeti hatásvizsgálatára a jogszabálynak 
megfelelően kerülhet sor, amelynek függvényében 
valósulhat csak meg a fejlesztés. 
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A tervezés, kivitelezés során be kell tartani a mindenkor hatályos 

környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat.  
Felhívjuk a figyelmüket a következőkre:  
A Kiskunhalas 0187/2 helyrajzi szám alatti ingatlanon tervezett beruházás 
autocross pálya létesítésére vonatkozik, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. sz. mellékletének 115. pontjába 
tartozik. A Rendelet alapján először előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, 

amely során hatóságunk megállapítja, hogy a tervezett tevékenység 
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.  
Amennyiben az előzetes vizsgálat alapján várhatók jelentős környezeti hatások, 
akkor a Rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében környezeti vizsgálati 
eljárásra kerül sor.  
Amennyiben nem várhatóak jelentős környezeti hatások és a tevékenység a 2. 
számú melléklet hatálya alá sem tartozik, akkor a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) 
pontja alapján a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad arról, hogy a 
tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.” 

3. Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 

A 4. sz. módosítással kapcsolatban tett észrevételt – a jogszabályban megszabott 
határidőn túl –, mely a következő: 

 
 

feltételt 
szab 

Az észrevételre a következőket válaszoljuk: 
4. sz. módosítás: 
Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban már jelen 
módosítási eljárást megelőzően is egyeztettünk a 

Nemzeti Park Igazgatósággal, a módosítás ennek, az 

előzetes véleményük, valamint a Környezetvédelmi 
Főosztály véleményének figyelembe vételével történt.  
A pálya nyomvonala és a nézők által használható 
terület is a nemzeti park által megküldött 
adatszolgáltatás és egyeztetés alapján fog kijelölésre 
kerülni, továbbá a konkrét tevékenység megkezdése 
előtt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján először 
előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatnia az 

egyesületnek a környezetvédelmi hatóságnál, amely 

során a hatóság megállapítja, hogy a tervezett 
tevékenység megvalósításából származhatnak-e 

jelentős környezeti hatások. Amennyiben az előzetes 
vizsgálat alapján várhatók jelentős környezeti 
hatások, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárásra 
kerül sor és további feltételek kerülnek előírásra, 

amennyiben erre nem lesz szükség akkor pedig a 
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A 4 db új ügyre vonatkozóan észrevételt nem tett és ezen módosítások 
tekintetében – a korábbi 16 üggyel megegyezően – a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 

környezetvédelem által előírt engedélyek birtokában 
kezdhető majd meg a tevékenység. 
Álláspontunk szerint a tervezett övezeti besorolás és 
építési paraméterek sokkal kedvezőbbek lesznek mint 

a jelenlegi besorolás, tekintettel arra, hogy a terület 
jelenleg beépítésre szánt hulladékkezelő, -lerakó 
különleges építési övezetben található, ahol 

hulladéklerakó és hulladék feldolgozó, valamint 
ezek építményei helyezhetőek el akár 10% 

beépítettséggel, míg a jövőben sport és rekreációs 
célú építmények helyezhetőek majd el maximum 

1% mértékig, (ami tudomásunk szerint egy fedett, 

oldalról körben nyitott mobil pályabírói állást jelent a 

terület É-NY-i határán a kövesút melletti részen, 
valamint néhány fedett pad a D-NY-i részén, ahol a 

kilátogató családok gyermekei számára lesznek 
foglalkozások). 

További garanciát jelent, hogy az egyesület csak 
hosszútávra bérli majd a területet, az önkormányzat 
nem kívánja azt értékesíteni, így a bérleti 
szerződésben előírhatóak lesznek a természeti értékek 
védelmét elősegítő további intézkedések is. 

 

4. Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatóhelyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

Levelében írja: 
„Kiskunhalas Településrendezési Eszközök részleges módosításával 
kapcsolatban (16+4 helyszín), valamint a környezeti értékelésben foglaltakkal 
szemben vízügyi, vízvédelmi szempontból nem emelünk kifogást. 
A pótlólagos ügyekkel kapcsolatban, az érintett helyszínekre vonatkozó 
adatszolgáltatásunk, illetve ágazati jogszabályok ismertetése megegyezik a 
korábban adott 35600/5931-1/2020.ált. számú levelünkben foglaltakkal. 
A pótlólagos ügyekkel (+4 helyszín) kapcsolatban, a hatáskörünkbe tartozó 
vízvédelmi és vízügyi szakterületet érintően nem tartjuk szükségesnek a 

2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.” 

igen Nem igényel változtatást a tervanyagban. 
 

5. Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

A Főigazgatóság nevében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

nyilatkozott. 

nem közöl 
tervi 

véleményt 

Ld. 6. sorban adott választ. 
 

6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 

Levelében írja: 
„Igazgatóságunk a 3. tervezési terület által érintett. A módosítás a Kiskunhalas 
0783/6 helyrajzi számú telek átminősítését tartalmazza. Az ingatlan alrészlete 
Mát (általános gazdasági terület) helyett Mk (kertes mezőgazdasági terület) 

feltétellel 
támogatja 
a tervet 

A 3. sorszámú ügyben adott vélemény a 0783/6 

helyrajzi számú telek kibővülő „udvar” alrészletére 
vonatkozik. Az alrészlet területe nem szomszédos a 
Dong-éri-főcsatornával, annak telekhatárától 16,4 m-

re helyezkedik el, ezért a módosítás (mezőgazdasági 
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besorolásba kerül át. Az ingatlan szomszédos a Dong-éri-főcsatornával, mely 
Magyar Állam tulajdonú kizárólagos csatorna.  
A fejlesztések során kérjük legyenek figyelemmel a 83/2014 (III.14.) Kormány 
rendelet fenntartósávra vonatkozó szabályokra. Új beépítések tervezése során 
kérjük figyelembe venni a vízilétesítmények megközelítésére vonatkozó 
jogszabályi előírásokat.  
A Dong-éri-főcsatorna esetében a partéltől számított 6-6 m szélességű sáv 
fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. Parti sávon belül 
építmény (pl.: kerítés) nem helyezhető el.  
A településrendezési eszközök módosítása kapcsán előzetesen felhívjuk a 
figyelmet az alábbi előírások, tapasztalatok, javaslatok figyelembe vételére:  
- A beépítéssel érintett területen javasoljuk zárt burkolatok helyett a 
beszivárogtatást lehetővé tevő, hézagos, vízáteresztő burkolt felületek 
kialakítását.  
- A nagyméretű burkolt felületekről érkező vizek gyors ütemű összegyülekezése 
nagy csúcs-vízhozamok levezetését teszik szükségessé, ezért a belvízveszélyes 
területeken törekedni kell záportározók kialakítására az elvezető rendszer 
terhelésének mérséklése céljából. 
- Egyes területek beépítettség növelésének tervezése során a Területrendezési 
Terv vízügyi munkarészeiben vízműtani számítás alapján meg kell határozni az 
elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiségét, meg kell nevezni a befogadóját, 
valamint meg kell vizsgálni a befogadás feltételeit is. Elégtelen levezetési 
feltételek mellett gondoskodni kell a vízelvezető műszaki létesítmények 
védképes állapotban tartásáról, esetleges bővítésről, átépítéséről, a káros vizek 
problémamentes levezetésének biztosítása érdekében.  
- Az érintett területeken törekedni kell a keletkezett csapadékvíz helyszíni 
tározására, vízvisszatartásra.” 

területen belül Mát helyett Mk kategóriába való 
besorolás) nem érinti a főcsatorna fenntartósávját. 
A helyes vízgazdálkodásra vonatkozó általános 
szempontok érvényesülnek a rendezési tervben, a 

módosítások nem okoznak változást ezen a téren. A 

2019-ben készült terv Alátámasztó munkarésze 
részletes leírást és javaslatokat ad a város 
vízgazdálkodására. A javaslatok készítésének 

időszakában hatósági eljárás alatt volt Kiskunhalas 

Város Csapadékvíz-elvezető rendszerének elvi vízjogi 

engedélyes terve, ez képezte az Alátámasztó 
munkarész alapját. Az elvi vízjogi és a rendezési terv 
egymással összhangban vannak.  
A témában Partnerségi vélemény is érkezett (ld. 45. 

sort). 

7. Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Levelében általános tűzvédelmi szabályokra hívja fel a figyelmet a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény alapján. 
Felsorolja azokat az eseteket, amelyekben az Igazgatóság, mint területi szerv, az 
építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása 
szakkérdésekben az illetékes elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként jár el. 
A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése 
érdekében javasolja az építmények, épületek létesítésének a korlátozását, 
műszaki követelmények előírását, példaként említve az épületek legalacsonyabb 
földszinti padlóvonal magasságának meghatározását a várható legmagasabb 
belvízszint figyelembevételével, lábazati beton vízzáróságának meghatározását, 
az épületek alápincézettségének megtiltását.  

nem emel 

kifogást 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. 
A tájékoztatást köszönjük. 
A belvíz általi veszélyeztetettség esetére a jelenleg 
hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) tartalmaz 
előírást: „6. §  (1) A szabályozási terveken jelölt 
belvízzel veszélyeztetett terület (jelmagyarázat C5.10 
pont) belvízzel erősen, vagy közepesen 
veszélyeztetett, ezért új lakóépület huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintjét a 
telek előtti járda-, vagy útburkolat, ezek hiányában a 
csatlakozó rendezett terep szintjéhez képest legalább 
60 cm-rel magasabbra kell építeni.”. 
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Tájékoztat arról, hogy Kiskunhalas Város jelenlegi katasztrófavédelmi osztálya 
„I”-es osztály. Közli az ehhez az osztályhoz tartozó elégséges védelmi szint 
követelményeinek táblázatát. 
Közli, hogy hatósági nyilvántartása szerint a település közigazgatási területén 
találhatóak a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó veszélyes 
üzemek, melyek hasznosítása a törvényi előírások figyelembe vételével 
történhet. Megadja a településen veszélyes tevékenység végzéséhez 
Katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek táblázatos 
adatait. 

Környezeti vizsgálat szükségességének kérdése tárgyú levelében írja: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város településrendezési 
eszközök módosítása teljes eljárásban – környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségességének eldöntése – véleménykéréssel kereste meg a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (továbbiakban: Hatóság), az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés alapján 2020. december 31.-
én. A V/799-2/2020. számú megküldött dokumentációt, mely 16 helyszínt 
tartalmaz a Hatóság megvizsgálta és a tervezett módosítással kapcsolatban a 

35300/5284-2/2020.ált. számú hivatalos levelében nyilatkozott, hogy az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége 
nem indokolt. 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata a V/22-41/2020. számú megkereséssel 
2021. július 08.-án elindította a teljes eljárásban kezelt módosítás véleményezési 
szakaszát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Elj.) 38. § szerint. A módosítás az 

előzetesen meghirdetett 16 helyszínen kívül a Partnerségi egyeztetés során 
felmerült további 4 ügyben is javaslatot terjeszt elő. 
A módosítás az alábbi helyszínekre vonatkozik: 
- „+1. 6368/2 helyrajzi számú telek hétvégi házas üdülőterület helyett Kgk jelű 

különleges, beépítésre nem szánt, gazdasági és pihenőkert területté válik. A 
tulajdonos a mezőgazdasági és egyéb munkagépeinek tárolására és 
karbantartására veszi igénybe a telket. Súlyponti EOV-koordináták: x:681900, 
y:124320 

- +2. 2643/1 helyrajzi számú telek a jelenlegi besorolás szerinti 
intézményfejlesztéshez nem szükséges, ezért a célszerű önkormányzati 
vagyongazdálkodás érdekében településközponti vegyes területté válik. 
Súlyponti EOV-koordináták: x:682370, y:120560 

A HÉSZ jelenleg hatályos 10. §-a a levélben 
foglaltakkal összhangban rögzíti a katasztrófavédelmi 
osztályba soroláshoz kapcsolódó előírásokat. 
 

 

 

 

 

 

 

A HÉSZ jelenleg hatályos szabályozási tervi 
melléklete (1. melléklet) a levélben foglaltakkal 
összhangban szerepelteti a felső küszöbértékű üzem 
(MOL Nyrt. Kiskunhalas, 0782/10. hrsz) 

veszélyességi övezeteit. 
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- +3. 2500/3 helyrajzi számú telek északi része (kb. 2800 m2) a fürdő 
fejlesztéséhez szükséges, ezért közterületté válik. A rendezés célja a fürdő 
főbejáratának kialakítása, a kórház és a fürdő közötti személyforgalom 
biztosítása, parkolók kialakítása. Súlyponti EOV-koordináták: x:682620, 
y:120950 

- +4. 7939/3, 7956, 7957 helyrajzi számú telkeken keresztül tervezett feltáróút 
törlésre kerül, mert az elmúlt 20 évben nem valósult meg, ugyanakkor a 
kialakult gazdasági tevékenység fejlesztését akadályozza. Súlyponti EOV-

koordináták: x:681580, y:119900” 

A Rendelet 3. melléklet II.2. bekezdés j.) pontja szerinti adatszolgáltatást, 
Kiskunhalas közigazgatási területére, súlyos ipari balesetek megelőzésére 
kiterjedően a kijelölt veszélyességi övezet kapcsán a Hatóság alábbiakban adja 

meg: 

Veszélyességi övezet kapcsán a vizsgált területen a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 
18.) 6401 Kiskunhalas, 0782/10. hrsz. alatti telephelye, mint felső 
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendelkezik az 
Igazgatóságunk által a 35300/2918-9/2016.ált. számú határozatában 

kijelölt veszélyességi övezettel. Ezen határozat és mellékletében szereplő 
veszélyességi övezet határait jelölő térkép a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 28. 
§ (2) bekezdése alapján - A hatóság a veszélyességi övezet határairól 
tájékoztatja az érintett polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet 
településszerkezeti tervben való feltüntetését. A hatóság a veszélyességi 
övezet kijelöléséről tájékoztatja a megyei területfejlesztési tanács tagjaként 
eljáró megyei közgyűlés elnökét. A polgármester a tájékoztatást követően 
haladéktalanul értesíti a hatóságot a veszélyességi övezet településszerkezeti 
tervben történő feltüntetésének várható időpontjáról. – 2016.09.06-án 
megküldésre került Kiskunhalas Város polgármesterének. A fent említett 
veszélyességi övezet a kiadása óta nem változott. 
A tervezett módosítással kapcsolatban nyilatkozzuk, hogy az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségessége nem indokolt. 

8. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 

Levelében írja: 
„A BFKH nyilvántartása szerint a város közigazgatási határain belül az alábbi 
természetes gyógytényezők találhatóak:  
Gyógyhely:  

„Halasthermál Gyógyhely”, engedély száma: KEF-185-4/2016  

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet 8. § (1) 
bekezdése szerint: „Gyógyhelyen és annak környékén a betegek gyógykezelését 

feltételt 
szab 

A településrendezési tervlapok mindegyike 
tartalmazza a Gyógyhely és védőzónája lehatárolását 
a 2019. évi adatszolgáltatásban közölt EOV 
sarokpont-koordináták szerint.  
A módosítási ügyek közül a +3 jelű érinti a 
természetes gyógytényezőket (Gyógyhely). Az ügy 
lényege, hogy a Csipke Hotel telkének egy része Ktf 
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hátráltató, tiltott tevékenység mindaz, ami az éghajlati viszonyokat és a 
tájjelleget tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy a betegek nyugalmát 
zavarja, gyógyulását hátráltatja. Ilyenek különösen a víz-, por-, füst- és 
gázszennyezéssel, a levegő kémiai vagy biológiai szennyezésével, bűz 
keletkezésével, zajjal valamint a növényállomány és domborzat 
megváltoztatásával járó tevékenységek.”  
A BFKH a fentiek alapján felhívja a figyelmet, hogy a város településrendezési 
eszközeinek módosítása kapcsán vegyék figyelembe, hogy a betegek nyugalmát 
biztosító környezeti feltételek ne változzanak. 
Gyógyfürdő:  
„Halasthermál Gyógyfürdő”, engedély száma: KEF-14635-4/2015  

Gyógyvíz:  
Kiskunhalas K-136 OKK (gyógyvíz, külső – fürdési célú – felhasználásra),  
engedély száma: KEF-163-5/2014  

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a gyógyvizes kút védőterületét, 
védőidomát a módosítás során figyelembe kell venni.  
BFKH a környezeti vizsgálatot közegészségügyi szempontból az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
4. melléklet 3.6.1.4. pontjában foglalt tartalommal tartja szükségesnek 
elvégezni.” 

jelű Fásított köztér, sétány besorolást nyer annak 

érdekében, hogy a Kiskunhalasi Gyógyfürdő 
fejlesztési projektjének keretein belül itt parkosításra, 
díszburkolat létesítésére kerülhessen sor. A terület 

önkormányzati tulajdonba kerülése és a környezet 
rendezése garanciát jelent arra nézve, hogy a 
természetes gyógytényezők helyzete a beavatkozással 
nem romlik, hanem javul. 

Felhívva a figyelmet a fentiekre, a környezeti 
értékelés szükségessége tekintetében ismételten 
megkerestük a Főosztályt, akik felülvizsgálták 
álláspontjukat, és BP/FNEF-TKI/0044-7/2021. 

számon megküldött levelükben tájékoztattak, hogy „a 
BFKH megállapította, hogy a területrendezési tervben 
foglaltak nem gyakorolnak negatív hatást a 
gyógytényezőkre, ezért a környezeti vizsgálat 
elkészítését a gyógytényezők szempontjából nem 
tartja szükségesnek elvégezni”. 

9. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály  

Levelében írja: 
„Az előzetes eljárásban megadott, hatóságunk hatáskörébe tartozó 
követelményeket, ill. véleményünket a dokumentációban figyelembe vették, így 
a tervezett módosítások ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem 
emelünk. A partnerségi egyeztetés során felmerült további 4 ügyben előzetes 
véleményünk során az alábbi jogszabályok betartását kérjük: 
- Be kell tartani „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben rögzített vonatkozó levegővédelmi követelményeket a 
levegőterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében. 
- Gondoskodni kell „a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról” szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben rögzített 

zajterhelési határértékek figyelembevételéről, betartásáról, szükség esetén a 

zajcsökkentési feladatok megoldásáról az építés, kivitelezés, üzemi és 

szabadidős tevékenység során, valamint a közlekedési létesítmények 

tervezése, működtetése alkalmával is. 
- Az építmények rendeltetésszerű használatához gondoskodni kell az ivóvíz 

minőségű víz biztosításáról, és be kell tartani „az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2011. (X.25.) Korm. 

rendeletben előírt határértéket. 

Nem emel 

kifogást. 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. Köszönjük 
a terv végrehajtására vonatkozó jogszabályi 
tájékoztatást. 
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- Az építmények rendeltetésszerű használatához a keletkezett települési szilárd 

és folyékony hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, elhelyezéséről 
gondoskodni kell „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. 
(VI. 12.) EMMI rendeletben foglalt közegészségügyi követelmények 
teljesítésével. 
- A fürdő területét érintő módosítás során „a közfürdők létesítéséről és 

működéséről” szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben és „a közfürdők 

létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről” szóló 37/1996. 
(X. 18.) NM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

A megküldött véleményezési dokumentáció alapján a 4 tételt tartalmazó 
módosítás ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emelünk.” 

10. Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály Gyorsforgalmi 
Útügyi Osztály 

Levelében írja: 
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 12. 
pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz 
esetében vesz részt a véleményezési eljárásban.  
Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve 
annak 3. számú melléklete a terv, illetve program megvalósítása során várható 
környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére 
közreműködési hatáskört nem állapít meg.  
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatban, hatáskör hiányában észrevételt nem teszek. Az eljárás további 
szakaszában nem kívánok részt venni.” 

nem ad 

véleményt 
Az észrevétel nem igényel választ. 
 

11. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztály 

Nem érkezett észrevétel. - - 

12. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
Léginavigációs és Repülőtéri 
Hatósági Főosztály 

Levelében írja: 

 

igen Nem igényel változtatást a tervanyagban. 
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13. Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály mint 

katonai légyügyi hatóság 

Levelében írja: 
„A fenti hivatkozási számú megkeresésére Kiskunhalas Város 
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában a katonai légügyi 
hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást 
nem emel, az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a 
településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös 

elvárásokat nem fogalmaz meg. 
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 
392/2016. (XII. 5.)Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen 
eljárva adtam meg.” 

igen Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

14. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

Levelében közli: 
„A megküldött dokumentációban meghatározott módosítási javaslatok közül a 
kiskunhalasi 7939/3, 7956 és 7957 hrsz-ú ingatlanon keresztül „tervezett feltáró 
út törlése” útügyi szempontból csak abban esetben támogatható, ha a 
szomszédos ingatlanok megközelíthetősége biztosított.  
Egyebekben a módosítással szemben kifogással nem élünk, az közlekedési 
érdeket nem sért.” 

feltételt 
szab 

Az észrevétel alapján a tervezett feltáró út területét a 
7943/5 hrsz.-ú telekből kiegészítettük, a korrigált 
szabályozási terv szerint így biztosított marad minden 
telek megközelítése.  

 

 

15. Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

Levelében írja: 
„A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésére az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) 
pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok 
alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  
nem tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.  
A tervezett módosítás a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás 
adatai alapján örökségi érdeket nem sért.” 

igen  Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

16. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

A tervről véleményt nem közölt. Előzetes észrevételeiben jelzi: 
„A teljes eljárásban kezelendő ügyek közösségi érdekből, illetve 
gazdaságfejlesztési céllal kerültek a módosításokat tartalmazó listára. A 16 
módosítási tétel egyike sem érint olyan földrészletet, mely régészeti 
szempontból érintett lenne, valamint a módosítások jellege sem ütközik 
örökségvédelmi érdekekbe. Mivel Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2019. 
évben elkészíttette az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti munkarészét, 
újabb hatástanulmányra ezen teljes eljárás okán nincs szükség. A jelenleg 
hatályos örökségvédelmi adatokat jelen levelemmel együtt elektronikus úton 
eljuttatom a településrendezési terv tervezőjéhez. 

igen Az adatszolgáltatást köszönjük. 
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A fentiek figyelembe vételével az örökségvédelmi szempontból a tervi 
módosításoknak nincs akadálya, azokhoz kikötés nélkül hozzájárulok.” 

17. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

Nem érkezett észrevétel. - - 

18. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Hatósági 
Osztály  

Levelében írja: 
„A településfejlesztési koncepció ellen, előzetesen a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Hatósági Osztálya 
általánosságban kifogást nem emel.  
A belterületet érintő módosítások kapcsán, előzetesen a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Hatósági Osztálya 
általánosságban kifogást nem emel.  
A nyilvántartásban feltüntetett erdő területek a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály hatáskörébe tartoznak.  
Az egyes módosítási tételek szerint:  
Teljes eljárás keretében tervezett módosítási tételek  
1. 0579/18 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – meglévő lovarda 
fejlesztése érdekében a jelenlegi Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználást a 
Kt jelű beépítésre szánt különleges turisztikai területi besorolás váltja fel.  
A módosítás ellen kifogást nem emelünk, mivel a beruházás helyhez kötöttnek 
minősül. 
2. 0787/28 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – turisztikai szálláshely 
fejlesztése érdekében a jelenlegi Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználást a 
Kt jelű beépítésre szánt különleges turisztikai területi besorolás váltja fel. Az 
alrészlettől nyugatra lévő szántórész (20x20 m) Má általános mezőgazdasági 
területfelhasználásból Ev jelű védelmi erdőterületbe kerül át. A módosítás ellen, 
átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek érintettsége miatt, kifogást nem 
emelünk.  
3. 0783/6 helyrajzi számú telek „udvar” alrészlete – az alrészlet területe 
hozzávetőleg a duplájára növekszik a folyamatban lévő földhivatali eljárás 
során, ez a terület a jelenlegi Mát általános mezőgazdasági terület helyett Mk 

kertes mezőgazdasági területbe kerül át tanyafejlesztés érdekében. A módosítás 
ellen kifogást nem emelünk  
4. 0187/2 helyrajzi számú telek keleti része – 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 

nem emel 

kifogást 
Nem igényel beavatkozást a tervanyagba. 
A tájékoztatást köszönjük. 
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ingatlan egy részét autocross pálya kialakítása céljából. Az ingatlan jelenleg 
hulladékgazdálkodási övezetben található, tekintettel arra, hogy a teleknek egy – 

a tervezett pályától távol eső – kis részére átnyúlik a szomszédos telken található 
rekultivált prizma. A területen illegális építési-, és egyéb hulladéklerakás jelei 
láthatóak, az egyesület vállalta, hogy ezt is felszámolja, kitisztítja, továbbá a 
pálya mellett további rekreációs funkcióknak helyet adó területet is kialakítana. 
Az ingatlan ilyen módon történő hasznosításához az övezet módosítása 
szükséges az állami főépítész állásfoglalása szerint. A módosítás ellen, 
átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek érintettsége miatt, kifogást nem 
emelünk. 
5. 1815/62 helyrajzi számú telek – az Esze Tamás lakótelepen gépjármű tárólók 
építésére alkalmas terület kijelölésére érkezett kérelem az önkormányzathoz. A 

lakótelepen már a korábbi rendezési tervben is volt kijelölve ilyen célra terület, 
amit az új terv is átörökített (Ln*.9020). Az erre a célra kijelölt területen 
azonban jelenleg futballpálya van kialakítva, melyről a lakótelepen élők 
egyelőre nem szívesen mondanának le, ezért a lakótelepnek egyéb részén is ki 
kell kijelölni hasonló övezetet. A módosítás ellen kifogást nem emelünk, mivel 
az érintett ingatlan belterületi besorolású, termőföldnek nem minősül.  
6. 2524/5 helyrajzi számú telek – közösségi érdekből közpark 
területfelhasználási kategóriába kerül át a városi fürdő és a kórház között fekvő 
terület. A módosítás ellen kifogást nem emelünk, mivel az érintett ingatlan 
belterületi besorolású, termőföldnek nem minősül.  
7. 2643/2 és 2643/3 helyrajzi számú telek – az Erzsébet Királyné tér 14. számon 
a városi fürdőfejlesztéshez kapcsolódó apartmanok létesítését is tervezik, ezért a 
jelenlegi lakóterület helyett Vt jelű településközpont vegyes kategóriába kerül át 
az ingatlan. Az övezeti paraméterek nem változnak. A módosítás ellen kifogást 
nem emelünk, mivel az érintett ingatlanok belterületi besorolásúak, 
termőföldnek nem minősülnek. 
8. 41458/2 helyrajzi számú telek és környezete – a Magyarországi Református 
Egyház Szeretetszolgálati Irodája az ingatlanon a fogyatékkal élő gyerekek lakó 
otthonául szolgáló épületek elhelyezését tervezi, erre a célra az Lk kisvárosias 
lakóterület bővítendő. Szükségessé válik a környezet rendezése is, figyelembe 
véve, hogy a Peterka József utca 2-14. számú házak telkeinek kiegészítését 
kérték a tulajdonosok a nyugat felől csatlakozó önkormányzati területből. A 
41459 helyrajzi számú zártkerti dűlőút és a belterület Gyárfás István utca 
összekapcsolása is megoldandó. A módosítás ellen kifogást nem emelünk, mivel 
az érintett ingatlan termőföldnek nem minősül.  
9. 40753/3 helyrajzi számú telek (új helyrajzi szám 40753/9) – az ingatlant az 

Mz zártkerti mezőgazdasági területfelhasználás helyett beépítésre nem szánt 
Kgk gazdasági és pihenőkert különleges övezetben kívánja hasznosítani a 
tulajdonos (nem jelentős környezeti hatású lakossági szolgáltató gazdasági 
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tevékenység). A módosítás ellen, átlagosnál gyengébb minőségű termőföld 
érintettsége miatt, kifogást nem emelünk.  
10. 078/6,76,77,147 helyrajzi számú telkeket magába foglaló Mát általános 
mezőgazdasági területfelhasználás helyébe Mk kertes mezőgazdasági besorolás 
lép, a kialakult (tanyás) használatnak megfelelően. A módosítás ellen kifogást 
nem emelünk, mivel az érintett ingatlanok túlnyomó része termőföldnek nem 
minősül illetve átlagosnál gyengébb minőségű termőföld érintettsége miatt.  
11. 1708, 1839/1 és 1892 helyrajzi számú telek – a Széchenyi utca (53. számú 
főút belterületi átkelési szakasza) és a Kazinczy utca csomópontjában 
közlekedési tájékoztató táblákat helyez ki az önkormányzat és parkoló létesül, 
ezért a csomópont közvetlen közelében lévő telekrészeket KÖu közlekedési 
területfelhasználási kategóriába szükséges áttenni. A módosítás ellen kifogást 
nem emelünk, mivel az érintett ingatlanok belterületi besorolásúak, 
termőföldnek nem minősülnek.  
12. 0199 és 0211/22 helyrajzi számú külterületi feltáróutak – a Keceli út mellé 
tervezett, kb. 50 MW-os fotovoltaikus erőmű közúton történő megközelítése 
ezekről a földutakról biztosítható, melyek felújítása, kiszélesítése, teherbíró 
képességének megnövelése szükséges. A beruházó Naboo Solar Kft. a 
szükséges fejlesztéseket saját költésén elvégezi, majd ezt követően az elkészült 
műtárgyakat és az út szélesítéséhez szükséges területeket térítésmentesen átadja 
az Önkormányzatnak, azonban tekintettel arra, hogy az útszélesítéssel érintett 
területek közterületté válnak, szükséges a szabályozási terv módosítása, a kiala-

kításra kerülő közterületek feltüntetése. A módosítás ellen kifogást nem emelünk. 
13. 6094/1, 6095/1, 6096/1,2 helyrajzi számú telek – a Kötönyi út szélesítésére 
kijelölt szabályozási vonal törlését kérték az érintett telektulajdonosok.  
A módosítás ellen kifogást nem emelünk, mivel az érintett ingatlanok belterületi 
besorolásúak, termőföldnek nem minősülnek.  
14. 6028, 6029, 6030 helyrajzi számú telek – a Majsai úti iparterület déli részén 
a szabályozási vonalak felülvizsgálata és törlése szükséges azon szakaszokon, 
ahol már megvalósultak az útterületek telekalakításai. Az övezeti paraméterek 
pontosítása szükséges a nagymagasságú tervezett épületek elhelyezése 
érdekében (20 m maximális épületmagassági előírás). A módosítás ellen 
kifogást nem emelünk, mivel az érintett ingatlanok belterületi besorolásúak, 
termőföldnek nem minősülnek. 
15. 6012 helyrajzi szám alátörésein felvett Szegedi úti Ipari Park – a 

megvalósult telekalakításokat át kell vezetni a szabályozásban. Szükség szerint 
az övezeti paramétereket korrigálni szükséges. A módosítás ellen kifogást nem 
emelünk, mivel az érintett ingatlan belterületi besorolásúak, termőföldnek nem 
minősül.  
16. 6310/7 helyrajzi számú telek – a Platán utca közterületéhez kell kapcsolni a 
keskenyen elnyúló telket a lakótelek-tulajdonosok kérésére. A módosítás ellen 
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kifogást nem emelünk, mivel az érintett ingatlan belterületi besorolású, 
termőföldnek nem minősül.  
+1 6368/2 helyrajzi számú telek hétvégi házas üdülőterület helyett Kgk jelű 
különleges, beépítésre nem szánt, gazdasági és pihenőkert területté válik. A 
tulajdonos a mezőgazdasági és egyéb munkagépeinek tárolására és 
karbantartására veszi igénybe a telket. A módosítás ellen kifogást nem emelünk.  
+2 2643/1 helyrajzi számú telek a jelenlegi besorolás szerinti 
intézményfejlesztéshez nem szükséges, ezért a célszerű önkormányzati 
vagyongazdálkodás érdekében településközponti vegyes területté válik. A 
módosítás ellen kifogást nem emelünk.  
+3 2500/3 helyrajzi számú telek északi része (kb. 2800 m2) a fürdő 
fejlesztéséhez szükséges, ezért közterületté válik. A rendezés célja a fürdő 
főbejáratának kialakítása, a kórház és a fürdő közötti személyforgalom 
biztosítása, parkolók kialakítása. A módosítás ellen kifogást nem emelünk.  
+4 7939/3, 7956, 7957 helyrajzi számú telkeken keresztül tervezett feltáróút 
törlésre kerül, mert az elmúlt 20 évben nem valósult meg, ugyanakkor a 

kialakult gazdasági tevékenység fejlesztését akadályozza. A módosítás ellen 
kifogást nem emelünk. 
A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya földvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek a környezeti 
vizsgálat elkészítését. 

19. Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály, Erdészeti Osztály 

Levelében írja: 
- Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása 
lakossági kérelmek alapján főépítészi eljárásban érintett helyrajzi számok az 
Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt 
nem érintenek, az egyeztetésre bocsátott dokumentációval kapcsolatban 
észrevételem nincs, azt jóváhagyásra alkalmasnak találom.  
- Kiskunhalas Város Településrendezési eszközök részleges módosítása 
közösségi érdekből és gazdaságfejlesztés céljából teljes eljárás keretében az 
alábbi észrevételeket teszem:  
- A Kiskunhalas 0783/6 hrsz-ú ingatlan „c”udvar alrészlet körül a „b” fásított 
terület alrészletén fásítás található. Amennyiben a földhivatali eljárás lezárásáig 
fakitermelés történne a „b” alrészleten úgy a nfk.gov.hu honlapról letölthető 
nyomtatványon – a munkák megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – a 

földhasználónak hatóságunkhoz előzetesen be kell jelenteni.  
- A Kiskunhalas 0187/2 hrsz-ú ingatlan „f” alrészletén erdőt tartunk nyilván az 
Adattárban (érintett erdőrészlet: 60 F). Minden erdőt, erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő esetben a jelenleg 
hatályos, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény (Továbbiakban: Evt.), valamint a végrehajtására kiadott 
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet előírásai a mérvadóak.  

igen Nem igényel beavatkozást a tervanyagba. 
A tájékoztatást köszönjük. 



15 
 

Amennyiben a tervezettek következtében az érintett ingatlanon igénybevételére 

(lásd: Evt. 77-85. §-ai, mezőgazdasági művelésbe vonás, termelésből való 
kivonás, időleges igénybevétel, stb.) kerülne sor, úgy ehhez az erdészeti hatóság 
előzetes hozzájárulása szükséges! Az, hogy az igénybevétel engedélyezhető, 
vagy sem, illetve az engedély milyen feltételek teljesülésével adható meg, az 
akkori engedélyezési eljárás során – a felmerülő összes körülmény ismeretében 
és ezek mérlegelését követően – kerül megállapításra!  
Az Országos Erdőállomány Adattárban jelenleg nyilvántartott erdők 
elhelyezkedéséről (a szabad rendelkezésű erdők egy részét is beleértve) a 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon elérhető Magyarországi Erdészeti 
Webtérképről kaphatnak információt. 

20. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

Levelében írja: 
„A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem 
érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 
feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön 
észrevételt nem teszek. 
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási 
szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.”  

nem tesz 

külön 
észrevételt 

Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

21. Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

Rendészeti Igazgatóság 

Levelében írja: 
„A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BKMRFK) a 
határrendészeti egyeztetési szakterület vonatkozásában a tervanyaggal 
kapcsolatban követelményeket, elvárásokat nem fogalmaz meg. Az egyeztető 
anyagban megjelölt módosítási igény elfogadása, végrehajtása nem befolyásolja 
a BKMRFK határrendészeti szakfeladatainak eredményes végrehajtását, továbbá 
a BKMRFK a településrendezési eszközök módosításával összefüggő eljárás 
további szakaszában csak érintettsége esetén kíván részt venni.” 

nem tesz 

külön 
észrevételt 

Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

22. Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati 
Osztály 

Levelében írja: 

 

igen Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

A tájékoztatást köszönjük. 
A Kiha-22 kút 10 m sugarú védőterületét a módosított 
szabályozási terv tartalmazza. 
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Külön megkeresés alapján a Bányakapitány a következőket közölte levelében: 

 
23. Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Levelében közli: 
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a 
Kiskunhalas Településrendezési eszközök részleges módosítása két párhuzamos 
eljárásban tárgyú megkereséséhez mellékelt véleményezési anyagát 
megvizsgálta. A rendelettervezet módosított része hírközlési érdeket nem sért, a 
módosítás ellen a Hatóság kifogást nem emel.” 

nem emel 

kifogást 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

24. Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés Hivatala 

Nem érkezett észrevétel. - - 

25. Pirtó Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. - - 

26. Tázlár Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 



17 
 

27. Harkakötöny Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 

28. Kiskunmajsa Város 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 

29. Zsana Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. - - 

30. Balotaszállás Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 

31. Kunfehértó Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 

32. Jánoshalma Város 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. 
 

- - 

33. Kéleshalom Község 
Önkormányzata 

Határidőn túl érkezett észrevétel (képviselő testületi döntés), melyben a tervezett 
változtatásokat tudomásul vette, észrevételt nem tett. 
 

nem emel 

kifogást 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

34. Császártöltés Község 
Önkormányzata 

Nem érkezett észrevétel. - - 

35. Kiskunhalas Város 
jegyzője helyi környezet- és 
természetvédelemre 
kiterjedően) 

Levelében írja: 

 

nem emel 

kifogást 
Nem igényel változtatást a tervanyagban. 

36. Magyar Közút NZRt. 
Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatósága 

Tervi szakaszban nem érkezett észrevétele. 
 

 

- - 

37. MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. 

Tervi szakaszban nem érkezett észrevétele. - Az adatszolgáltatást köszönjük. 

38. NKM Észak-Dél 
Földgázhálózati Zrt. 

Nem küldött véleményt. 
 

- - 

39. Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft.  
Tervi szakaszban nem érkezett észrevétele. - Az adatszolgáltatást köszönjük. 

40. Magyar Telekom Nyrt. Nem érkezett észrevétel. - - 

41. DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft 

Nem érkezett észrevétel. - - 

42. Vodafone Magyarország. Nem érkezett észrevétel. - - 

43. Telenor Nem érkezett észrevétel. - - 
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44. Partnerségi vélemény 1.  
Végső István történész 

Elektronikus levelében írja: 
Köszönettel és élve a lehetőséggel a Munkaközi partnerségi egyeztetés kapcsán 
néhány megjegyzés. Bár talán, bizonyos esetekben inkább a tervanyag 
másodlagos részeit érintem, de: 
1-68. oldalak között nem derül ki, hogy pontosan kik kérték a településrendezési 
módosításokat. 
Kik az érintettek és kik kérték a módosítást a felsorolt 16 esetben? 

8., 35., 100. o. A rally-, cross pálya kialakításnál van említve az "egyesület". 
Melyik egyesület kért ilyet? 

Kinek a tulajdona lesz a rally-, cross pálya, ki tartja fenn? Ha a rally-, cross 

pálya elhasználódik, akkor a rehabilitációs költségek kire hárulnak majd? 

Milyen decibel-mérések történtek, milyen eredménnyel a környéken? 

84-85. oldalak között nincs több épületnek pontos közterület címe. 
84. o. Posta u. 14. - Egykori istállóépület, ma garázs - Helyesebben: Ma 

lakóépület. 
84-85. o. Marx tér (kétszer) - Nincs ilyen nevű közterület Kiskunhalason. 
84. o. 13. pont - Ez a kisvárosháza lenne? Lakóház?: "Lakóház, részben 
irodákkal, Kvártélyház exlege műemléki környezete" 

84. o. Nincs ilyen iskola Kiskunhalason: Szűts József Általános Iskola 

84-85. oldalakon: 2-5. és a 34-es pont nem vonható össze. Ha nem, akkor is 

ismétlésnek tűnik, különösen a 34. pont. 
Az összes műemlék ex-lege az 84-85. oldalakon. 

130. o. A Pálfai-féle aszályossági index (PAI) mit mutat 2010 és 2020 között 

Kiskunhalas tekintetében? Nincsenek konkrét számok, adatok, tények. Vagy 
csak a közismert 1931 és 2009 közötti felmérésre hivatkozik a szöveg? Pont 
2010 óta viszont Kiskunhalason nem egyértelmű az aszályok hosszúsága. 

Felvilágo-

sítást kér. 
Köszönjük az érdeklődést. 
Az eljárást a 136/2020. képviselő-testületi határozat 
indította el, amelynek előterjesztési anyaga nyilvános. 
Kiderül belőle a kezdeményezők kiléte. A kérelmek 
általában a módosítás alá vont terület tulajdonosától, 
kezelőjétől érkeznek be, vagy az önkormányzat saját 
hivatala kezdeményezi a változtatást. 
A szabályozás csak a terület célzott felhasználásának 
lehetőségét teremti meg, a módosítás elfogadása még 
nem jelenti feltétlenül a megvalósulás kezdetét. 
A 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 9/ A. székhelyű, 
de eddig arra alkalmas hely hiánya miatt jelenleg 
Mélykúton működő Mélykúti Autocross Egyesület 
kérelmezte a változást. A konkrét megvalósítást 
megelőzi majd egy előzetes környezeti vizsgálat, 
amely tisztázza majd a várható környezeti hatásokat, 
ezen eljárás keretében történik a várható zajterhelés és 
ha szükséges, az attól való védelem feltételeinek 
meghatározása is. További garanciát jelent majd, 
hogy az egyesület csak bérli majd a területet.  
A műemlékek közhiteles nyilvántartása a benne lévő 
hibák és régi közterületi megnevezések ellenére nem 
változtathatja meg a tervanyag, az eredeti tartalommal 
kell közölnie.  
Az aszályosságra vonatkozóan a településrendezési 
terv a megyei területrendezési tervben foglaltakat 
közli röviden, a dokumentum teljes terjedelmében 
hozzáférhető Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának 
honlapján. 

45. Partnerségi vélemény 2.: 

Farkas István vízügyi 
szakmérnök 

Levelében írja: 
„1. A tervanyag 7.sz.pontjához a következő véleményt teszem: Az Erzsébet 
királyné térre, annak a teniszpálya mögötti területére ömlik a tervezett 14-0-0 

csapadékvíz főgyűjtő becsatlakozó mellékcsatornáin érkező összegyűjtött 
csapadékvíz. Jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza a Dong-

éri-főcsatornába torkolló nyílt árkos szakasz nyomvonalát. Ennek oka az, hogy 

az engedélyeztetési folyamatot megakasztotta, illetve késleltette volna, ha a 
teljes levonulási szakasz nem csapadékvíz levezető csatornaként van az 
ingatlan-nyilvántartásba fölvezetve. Ezért az elvi vízjogi engedélyes 
tervdokumentációban már szerepel ez a javasolt nyomvonal, ugyan némileg 
eltérő helyen, mint a jelenlegi állapot.  

változást 
kér 

A szakmai véleményt köszönjük, a fejlesztések 
megvalósítása során figyelembe vesszük. 

ad. 1. Az Erzsébet téri főgyűjtő rendkívül fontos 
létesítmény, intézkedni fogunk térképi feltüntetéséről 
és a jövőben is szabadon hagyjuk a nyomvonalat. Az 
Erzsébet téren további beépítési terület kijelölését 
nem tervezi városunk. A 2019. évi rendezési terv 
Alátámasztó javaslatai mentén a csapadékvízzel való 
helyes gazdálkodás kialakítása a cél. 
ad. 2. A Kertvárosi záportó megvalósítását városunk 
tervbe vette, a lehetőségek függvényében mielőbb 
sort fogunk keríteni a fejlesztésre. A módosított terv 
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Felhívom tisztelt Cím szíves figyelmét, hogy a csapadékvíz levezető csatorna 
nyomvonalát és szelvényét minden körülmények között szükséges biztosítani 
akár a jelenlegi nyílt szelvényű, akár egy korszerűbb zárt csatorna szelvényű 
kialakítással. Ellenkező esetben egy intenzív csapadékvíz levezetés igénye esetén 
a teljes Erzsébet királyné tér, de a vízgyűjtő öblözet más, késleltetett lefolyású 
részei is elöntésre kerülnek. Szükségesnek tartanám a tervezett, illetve a már 
kialakult nyomvonalon levő csatornának és fenntartási sávjának önálló 
ingatlanná való elkülönítését, beleértve az itt tárgyalt 2639/4 és 2639/5 hrsz.-ek 

érintett földrészletét is. 
2. A tervanyag 8. sz. pontjához a következő véleményt teszem: Kertváros 
nyugati oldalán gyakorta megjelenő csapadékvíz elöntés rendezésére korábban 
javaslatot tettem, ami a VRT-be is beillesztésre került. Ennek során egy 
záportározó kialakításának szükségességét fogalmaztam meg a 7250/9 és a 
kapcsolódó területekre.  
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a záportározó elmaradása esetén további 
csapadékvíz elöntések várhatók az intenzívebbé váló zápor jelenségek 
következtében. Ez a Hírnök u., Vári Szabó I.u. és a Peterka J.u. egyes lakó 
ingatlanjait átmenetileg veszélyeztetetté és élhetetlenné teszi. A megelőzés 
érdekében nem célszerű a kijelölt záportározó területének más célra történő 
igénybevétele. Ezt az is indokolja, hogy a beépítéssel a megnövekvő burkolt 
felületek nagysága is megnövekszik és ezzel növeli az elöntés veszélyét, annak 
mértékét.  
3. A tervanyag 10. sz. pontjához a következő véleményt teszem: A 078/6 hrsz. 
és környezete átmeneti tározó szerepet tölt be a város déli területeiről érkező 
csapadékvizek befogadásában és részleges elszikkasztásában, 

elpárologtatásában. A jelenlegi megváltozott meteorológiai körülmények között 
ennek igénybevétele még inkább előtérbe fog kerülni.  
Az itt kialakítandó tanyák, egyéb létesítmények állagmegóvása érdekében 
feltétlenül szükségesnek tartom az építési engedélyezés során erre a 
körülményre az új terület használók figyelmét felhívni. Ez a körülmény akkor fog 
megváltozni, illetve a veszélyeztetés mérséklődni, kedvező esetben megszűnni, ha 
az Átlós utca nyugati szakaszán a csapadékvíz csatorna meg fog épülni. 
4. A tervanyag 17. sz. pontjához a következő véleményt teszem: A 6368/2 hrsz.-
ú ingatlan a Sóstó vízutánpótlási háttér területén fekszik. Az innen érkező 
beszivárgó csapadékvizek bármilyen szennyezettsége veszélyezteti a tó 
vízminőségét, sőt egy havária esetén visszafordíthatatlanul káros 
következményeket is okozhat.  
Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a gépek tárolása és karbantartása 
kizárólag a hidrológiai körülményeket figyelembe vevő módon, a speciális 
környezetvédelmi megszorításokat megfogalmazva és szigorúan betartatva 
történhessen.” 

több közterületet tartalmaz, mint a jelenleg hatályos 
szabályozás. 
ad. 3. A Déli-kapu városrész közelében lévő tanyák 
fennmaradását szolgálja a módosítás, tudomásunk 
szerint a tulajdonosok a jelenlegi gazdálkodást és 
kinnélést szeretnék folytatni, nem számítunk 
jelentősebb építkezésre a telkeken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad. 4. A kérdéses telken beültetési kötelezettséget 
tartalmaz a javított szabályozási terv. A járműtárolás 
során keletkező esetleges szennyeződések talajvízbe 
való bemosódása a szabályos kialakítás és 
területhasználat esetén valószínűleg nem következik 
be. 
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46. Partnerségi vélemény 3.: 

Varga Judit igazgató 
(Református Gimnázium) 

Elektronikus levelében biztosítja az önkormányzatot, hogy kizárólag javító és 
építő szándékkal tesz észrevételt. A hirdetményben megadott elérési úton nem 
tudta megnyitni a tervanyagot (a képernyő nem látható mezőjében maradt a 
megnyitandó mappa), ezért csak kérdéseket fogalmazott meg a következők 
szerint: 

„2. Kérdezem, hogy a tervezett épı́tkezések, projektek esetében milyen módon 

vették figyelembe a fenntarthatósági szempontokat (ehhez egy rövid és egyszerű 

anyagot mellékelek)? A tervezett, több esetben természeti környezetet is érintő 

beavatkozások hatását megvizsgálta-e megfelelő szakember? Ha igen, a 

véleményét hol lehet megnézni? 

3. Kérdezem, hogy a strand-projekt esetében a helyi védettség alatt álló 

tölgyfákat érinti-e a tervezett épı́tkezés? 

4. Kérdezem, hogy a tervanyag 4. pontjában megnevezett sportlétesı́tmény 

pontosan mit takar? Ki fogja azt fenntartani? 

5. Kérdezem, hogy a 7. pontban megnevezett változás hogyan érinti az Erzsébet 

királyné téri játszóteret és annak környezetét?” 

változást 
kér 

A javító szándékú kérdéseket köszönettel vettük, a 
tervanyag a 3. bekezdésben foglalt kérdés kivételével 
minden kérdésre választ ad. Megnyitása azért 
hiúsulhatott meg, mert a képernyő függőleges irányú 
felbontása ezt nem tette lehetővé, kisebb felbontást 
beállítva már láthatóvá vált volna a kérdéses mappa. 
Városunk jelenleg hatályos településrendezési 
eszközei egy csaknem két évig tartó vizsgálati és 
javaslattevő munka során 2019-ben készültek el, 
egyebek közt környezeti vizsgálat is lefolytatásra 
került, amely a fenntarthatósági követelményt is szem 
előtt tartotta. Ez a követelmény horizontális elvként 
minden tervi munkarészen átvonul. Városunk 
honlapján és a tervezői honlapon is megtalálhatók az 
anyagok, elérésükhöz kérésre külön segítséget adunk, 
illetve az oktatási intézmény számára akár cd-

lemezen is átadjuk. 
A Gyógyfürdő fejlesztési projekt tervezésében táj- és 
kertépítész működött közre, helyi védelem alatt álló 
fákat csak a legszükségesebb mértékben fogják 
érinteni a munkálatok, azonban jelen módosítási 
eljárásnak ez nem tárgya, a helyi természeti értékek 
védelme külön rendeletben van szabályozva. 
A módosítás 4. ügye a Keceli úti volt kommunális 
hulladéklerakó egyik részére (ÉK-i rész) vonatozik, 
itt egy autó-motor crosspályát alakítana ki és tartana 
fenn a kiskunhalasi székhelyű sportegyesület.  
Az Erzsébet királyné téri játszóteret illetően nem 
történik változás, annak területét a módosítás nem 
érinti. A mellette lévő új társasházhoz hasonló 
paraméterekkel, annak előkert-vonalában létesülhet 
egy új vegyes funkciójú (intézményi-lakó) épület a 

csatorna felőli üres telken. 
 


