


1. 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. 

2. 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 

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. 

 



tervdokumentációban már szerepel ez a javasolt nyomvonal, ugyan némileg 

eltérő helyen, mint a jelenlegi állapot.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad. 2. A Kertvárosi záportó megvalósítását városunk 

tervbe vette, a lehetőségek függvényében mielőbb 

sort fogunk keríteni a fejlesztésre. A módosított terv 

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. 



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.” 

 

3. 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. 

 


