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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. határozatának 1., 4., 5., 

pontja és a határozat melléklete, valamint 156/2022. és 180/2022. számú Képviselő-testületi 

határozatok alapján elindította a településrendezési eszközök részleges módosításának 

egyeztetési eljárását. A módosítási tervhez elkészítette az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerinti 

környezeti értékelést. 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § 

(2) b./ pontja és az SKVr. 8. § (3) b./ pontja alapján nyilvánosságra hozza a következőket: 

A településrendezés általános célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-

hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és 

épített értékeinek fejlesztése és védelme. A véleményezendő terv konkrét célja, hogy 

Kiskunhalas jövőképét és fejlesztési stratégiáját az aktuális igényekhez és lehetőségekhez 

igazítsa, és ehhez megteremtse az alkalmas helyi építési jogkörnyezetet, megfeleljen 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvénynek és az időközben elfogadott Bács-Kiskun Megyei Területrendezési 

Tervnek, és végrehajtson néhány módosítást a helyi lakosság, a helyi vállalkozások és az 

önkormányzat fejlesztési szándékai megvalósítása érdekében. 

A környezeti értékelés és a módosítás tervezete elérhető a készítő cég honlapján az alábbi 

elérési útvonalon: 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/2023_modositas_altalanos_eljaras/ 

valamint megtekinthető az általános ügyfélfogadási időben a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 

alatt, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

Főépítészi Osztály 115-ös irodájában. 

A tervvel kapcsolatban észrevételt tenni 2023. január 19. 12:00 óráig lehet elektronikus úton 

az e-papír rendszeren keresztül, vagy e-mailben – a véleményező neve, címe, telefonszámos 

elérhetőségének megadása mellett – a vfejlesztes@kiskunhalas.hu címen. 
 

Kiskunhalas, 2022. december 19. 
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