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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

A rendezési terv 2022. évi módosítását megalapozó döntés tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 
46/2022. és 79/2022. határozataiban (a továbbiakban: határozatok) a város településrendezé-
si eszközeinek módosításáról döntött. A módosítások közül a legjelentősebb tétel egy energia-

termelő övezet kijelölése a Szegedi úttól délre 2x20 MW-os napelemes erőmű elhelyezése 
céljára. Az országos területrendezési terv márciusban hatályba lépő változása azonban kétsé-
gessé tette a projekt megvalósítását, és további egyeztetéseket igényelt a beruházó, a hatósá-
gok, és területrendezés szereplői között. Az egyeztetések még jelenleg is tartanak, ezért a ren-

dezési terv módosításának megkezdése is csúszott, időközben új kérelmek érkeztek be, vala-

mint az egyeztetés szabályai is megváltoztak, melyeket a településtervek tartalmáról, elkészí-
tésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet tartalmaz. Az új szabályok értelmében a 

településterv módosítását az önkormányzat képviselő-testületének a módosítás tényét, új be-
építésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést, 
és a megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó feljegyzés elfogadását 
együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
Ennek értelmében a módosítással kapcsolatban hozott határozatokat, és az azóta beérkezett új 
módosítási igényeket egy közös döntésbe kell foglalni, ami ezek mellett tartalmazza – tekin-

tettel arra, hogy új beépítésre szánt terület kijelölése is történik – az Étv.-ben foglalt követel-
ményeknek való megfelelésről szóló és a fenti feljegyzés elfogadásáról szóló döntést is. 

A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával döntsön a településrendezési eszközök módosításának megkezdéséről. A ko-
rábbi határozatokban szereplő módosítási tételek az 1. melléklet 1-19. sorszámú pontjaiban 
találhatóak, az új módosításokat és azok ismertetését a 20-23. pontok tartalmazzák. 

 

Az 1. melléklet 16. pontjában szereplő tervezett erőmű kapacitása meghaladja az 5 MW-ot, és 
az 5 MW névleges teljesítményű erőműveket a megyei területrendezési tervben is fel kell tün-
tetni. A megyei területrendezési terv módosítása viszonylag ritkán, 5-10 évente történik, ezért 
az összhang megteremtése érdekében a 76/2009. (IV.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 
szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás egy térségi terület-
felhasználási engedély kiadásával zárul, melyet az állami főépítész ad meg határozatban. Az 
engedély kiváltja a megyei terv módosítását és 5 évig használható a rendezési terv módosítása 
és a beruházás engedélyeztetése során. A Kr. 3. § (4b) pontja értelmében az eljárás esetén 
igazolni kell, hogy a képviselő-testület a kérelem benyújtását megerősítette, ezért a határozat-
nak az erről szóló döntést is tartalmaznia kell. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: testület) 
Kiskunhalas Város hatályos településrendezési terve módosításának a kezdeményezésé-
ről szóló 46/2022. és 79/2022. számú határozatait hatályon kívül helyezi, és a következő 
döntést hozza: 



1. A testület a város hatályos településrendezési tervének a módosítását határozza el 

az 1. mellékletben meghatározott területekre és témakörökben, felhatalmazza a 

polgármestert a tervező kiválasztására, a tervezési szerződés megkötésére és az 
egyeztetési eljárás lefolytatására. 

2. A testület igazolja, hogy a város beépítésre szánt területét nem növeli olyan cél-
ból, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül van megfelelő 
terület. 

3. A testület elfogadja jelen határozat 2. mellékletét képező feljegyzést a megalapozó 
vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról. 

4. A testület együttműködik az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott beruhá-
zásnak a területrendezési tervekkel való összhangjának megteremtése érdekében 
a 76/2009. (IV.8.) Kormányrendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás 
megindítása iránti kérelem benyújtásában és az eljárás lefolytatásában, mellyel 
kapcsolatban felmerülő költségeket a Beruházó viseli. A kérelem benyújtására és 
az eljárás lefolytatására a testület a polgármestert hatalmazza fel. 

 

 

 

Határidő:   2022. július 31. (a tervező kiválasztására) 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városi főépítész 

Határozatról értesül: Tóth Péter városi főépítész 

 Bankós Róbert főépítészi referens 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2022. június 28.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

 



1. melléklet a …./2022. Képviselő-testületi határozathoz: 

1. A fürdő beruházáshoz kapcsolódóan elkészültek a környező közterületek előzetes tervei, 

melynek kapcsán szükség van a közterület határok pontosítására, és közterületi parkolók elhe-
lyezése céljára szolgáló terület kijelölésére is. A módosítás a Csipke Hotel telkét, annak kör-
nyezetében található közterületeket érinti. Törlésre kerül továbbá a 2424/5 hrsz.-ú ingatlant 
érintő szabályozási vonal is, mivel a buszforduló kisebb helyen valósult meg. 

 

2. Pontatlan adatszolgáltatás miatt hibásan kerületek kijelölésre a 0721/11 és 0721/38 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintő övezetek, ami így nem teszi lehetővé az ingatlanon a tulajdonos által ter-

vezett mezőgazdasági beruházások megvalósítását, ezért az övezetek pontosítása szükséges az 

érintett ingatlanok tekintetében. 

 



3. A Tinódi utcán található elektromos alállomás mögött található 3224 és 3225 hrsz.-ú ingat-

lanok tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz annak érdekében, hogy a belterü-
leti fekvésű, de mezőgazdasági besorolású ingatlanjai kerüljenek olyan övezeti besorolásba, 
hogy azokon a kintlakást is lehetővé tevő gazdálkodást lehessen folytatni. Korábban a 3223/2 
ingatlan tulajdonosa is hasonló kéréssel fordult a hivatalhoz. Az érintett ingatlanok beépítésre 

nem szánt, Kgk övezetbe történő átsorolása lehetővé tenné a kérelmezők terveinek megvalósí-
tását, a terület beépítésre nem szánt terület státuszának megtartása mellett. 

 

4. Tekintettel arra, hogy buszpályaudvar fejlesztése a meglévő állomás helyén valósult meg, a 

kertvárosi körforgalom mellett erre a célra fenntartott közlekedési célú területet az Önkor-
mányzat a vele szomszédos ingatlannal azonos módon, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területként kívánja hasznosítani, ezért annak Gksz övezetbe történő átsorolása szükséges. 



5. A Keceli út mellett található építőanyag kereskedelemmel foglalkozó cég telephely bővítés 
miatt a számára kijelölt általános gazdasági terület bővítését kezdeményezte a 41025/2, 

41030/2 hrsz.-ú ingatlanok e célra történő átsorolásával. Ugyanezen kérelmező a telephelye 

közelében, a Keceli út túl oldalán található 41381/6 hrsz.-ú, jelenleg Mz besorolású ingatlan 

Kgk övezetbe történő átsorolását kérelmezte. 

 

6. A vasútállomás előtt, a körforgalomtól jobbra található, 5749/15 hrsz.-ú társasház lakói a 
társasház telkének kötöttpályás közlekedési területből történő átsorolását kezdeményezték, 
tekintettel arra, hogy az ingatlan valójában nagyrészt lakásoknak és néhány iroda helyiségek-
nek ad helyet. 



7. A 41715/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a telkét érintő útszabályozás törlését kérelmezte. 

Az érintett úthálózat közlekedési szempontú vizsgálatát követően dönthető el, hogy van-e 

mód a kérelem teljesítésére. 

 

8. A Szegedi úti Major mellett, a 0967/7 hrsz.-ú tanyán élő tulajdonos kérte a művelésből ki-
vett, általános mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlan átsorolását Mk övezetbe a tanyán ter-
vezett napelemes beruházások megvalósíthatósága érdekében. 

 

 



9. A Keceli út mellett található 0451/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan területét 
képező Mk övezet megszüntetését, és a terület beolvasztását a körülötte lévő általános mező-
gazdasági területbe mezőgazdasági, állattenyésztési jellegű beruházások megvalósíthatósága 
miatt. 

 

10. A 41826/1 hrsz.-ú út megvásárlását kezdeményezte a szomszédos 41821 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonosa, a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) módosítása szüksé-
ges, és megközelítést kell biztosítani a 41827 hrsz.-ú ingatlannak. 

 

 



11. A Peterka József utca végén található 41499 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan 

területét képező V jelű vízgazdálkodási övezet megszüntetését, és a telek beolvasztását a 

szomszédos lakóterületbe. 

 

12. A 0548/57 hrsz.-ú út megvásárlását kezdeményezte a szomszédos 0548/56 hrsz.-ú ingat-
lan tulajdonosa, a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) módosítása 
szükséges. 

 



13. Az ingatlana előtt található közterület rész megvásárlását kezdeményezte a 86 hrsz.-ú in-

gatlan tulajdonosa (Szegfű u. 7.), a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) 
módosítása szükséges. 

 

14. Az építési hely módosítását kérelmezték a 10130, 2589, 2590, 2591, 2592, 2603/1, 07/4, 

07/5, 5962, 3038, 6556, 41833/11, 1766, 3881, 8257, 03/19, hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai, a 

közterülethatár pontosítását kérte a 0555/128 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, a 1815/45 és 
1815/101 hrsz.-ú ingatlanok közötti övezethatár felülvizsgálatát kérte a 1815/101 hrsz.-ú in-
gatlan tulajdonosa. 

 

15. A HÉSZ előírásainak vizsgálata szükséges az alábbi témakörökben: 

- az építési hatóság kérte a legutóbbi módosítás során a sajátos, hézagosan zártsorú beépítés 

esetében a szomszédos telekre átnyúló eresszel kapcsolatban bevezetett szabályok egyértel-
műsítését, pontosítani kérték a több kötelező építési vonallal megjelölt telkek szabályozásának 

előírásait is, 

- a HÉSZ 11. § (4) f./ pontjának módosítása szükséges, az építési hatóság állásfoglalása sze-
rint a tűzfalra vonatkozó előírás így minden telekhatáron álló falra vonatkozik, 

- a HÉSZ 20. § (1) bekezdésében az „üdülőházas” kifejezés javítandó hétvégiházas övezetre, 

- a Szegedi úti ipari park építési övezeti jeleinek pótlását kérte az építési hatóság, 

- megvizsgálandó a KIHA-ÉK-14 jelű kút és védőtávolságának feltüntetése, 

 



16. A 0976/27, a 0976/29, 0976/32 és a 0989/16 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai területüket a 

2x20 MW kapacitású napelemes kiserőmű építése céljából a Sunglare Capture Kft. és a Sun-

glare Expert Kft. rendelkezésére bocsátják, akikkel együtt az önkormányzat támogatását kér-
ték a projekt megvalósításához. Ehhez a különleges mezőgazdasági üzemi terület (Km) beso-

rolású 0976/32 hrsz-ú, valamint az általános mezőgazdasági terület (Má, Mát) besorolású 
0976/27, 0976/32, 0989/16 hrsz. alatti ingatlanokat különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezetbe szükséges átsorolni. A beruházók 
vállalták a területre vonatkozóan a rendezési terv módosítás költségeinek finanszírozását is. 

 



17. A 6400/1 és 6400/2 hrsz.-ú ingatlanok (volt Novara Kft., most Aranyablak Kft., Forgó 
Autóház telephelye) tulajdonosai az ingatlanok előtt található közterületi határ módosítását 

kérték az ingatlanokon tervezett beruházások megvalósítása érdekében. A terület jelenleg 
szervízútként és parkolóként funkcionál, a pontos terület igény a terület geodéziai felmérése, 
és közlekedési-parkolási vizsgálata után kerül meghatározásra. 

 

18. A Radnóti Miklós utca jelenlegi beépítettlen, keleti oldalán (a 918/21 hrsz. folytatásában, 

attól északi irányban kapcsolódva) kérelmezte új lakótelek kialakítását magánszemély. Mivel 

új beépítésre szánt terület kijelölése történik, annak megvalósítása csak a biológiai aktivitás 
érték szinten tartása mellett lehetséges. 

 

 



19. A HÉSZ előírásainak vizsgálata szükséges az alábbi témakörökben: 

- a HÉSZ Gksz területekre vonatkozó 17. § (2) bekezdésének vizsgálata szükséges a tekintet-

ben, hogy a telek zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírás teljesíthető-e minden eset-

ben, illetve 

- a HÉSZ Gipe, Gipz területekre vonatkozó 18. § (2) bekezdésének vizsgálata szükséges, a 

tekintetben, hogy a hatásterület övezethatáron való túlterjedésének korlátozására minden eset-

ben szükség van-e. 

 

20. Az építési hely módosítását kérte 

- a 078/218 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a jelenleg használaton kívül álló néhai Disco épület 
egészségcentrummá történő átalakítása, bővítése érdekében, 

- a 2559 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a hátsókert melléképülettel történő kedvezőbb beépíthe-
tősége érdekében, 

- a 4059 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az építési hely módosítását kérte a kialakult állapot ren-
dezése érdekében, 

- a 43106/2, 43110/4, 43110/5 ingatlanok tulajdonosa építési határvonal kijelölését, módosítá-
sát kérte a kialakult állapotok rendezése érdekében, 

- a 5244 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a jelenlegi épület elbontását követően azonos helyen 
történő újjáépítése érdekében. 

 

21. Az övezethatárok módosítását kérte a 6042 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa tekintettel arra, 

hogy a korábban 2 külön telekből álló ingatlan összevonásra került és a két telek azonos mó-
don van hasznosítva. 

 

22. A közterületi határ pontosítását kérte 

- a 41832 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, az ingatlant érintő szabályozási vonal módosítását, a 
kiszabályozandó terület csökkentését kérte tekintettel a visszamaradó telekméretre és annak 

alakjára, valamint arra, hogy a sarok ilyen mértékű „letörését” sem a jelenlegi sem a távlati 
forgalmi viszonyok nem indokolják, 

- a 917/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a vele szomszédos 917/1 ingatlan és a 918/24 hrsz.-ú 
Kassa utca között annak érdekében, hogy ne szabadon záródó tűzfallal záródjon a zártsorú 

épületsor a 917/1 ingatlan felől, 

- a 0701/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a 0689/9 hrsz.-ú út megvásárlása érdekében. 

23. A 0936/166 ingatlanon beruházni kívánó naperőműves cég az ingatlant érintő, a távlati 
elkerülő út és a Majsai út összeköttetését biztosító út szabályozásának felülvizsgálatát kérte, 
tekintettel arra, hogy annak megvalósítása bizonytalan és az ingatlan nyilvántartási hatóság 
elutasította a naperőmű telkének kialakítását mert az út területe nemkerült kialakításra. Az út 
kialakítása akadályozná annak megvalósításáig a naperőmű területének leválasztása után visz-
szamaradó telek termőföldként történő hasznosítását. 



2. melléklet 

 




