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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére 

Településszerkezeti terv módosításának elfogadása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Településszerkezeti tervét a 4/2020. (I. 30.) Kth. számú határozattal fogadta el a 

Képviselő-testület. 2021-ben lezajlott két módosítási eljárás egyes telkek építési helyének 

módosítására, valamint a lakosok és a vállalkozók kérelmeinek megoldására. 

A 2022-ben kezdeményezett gazdaságfejlesztési és lakossági ügyekben módosítási eljárás van 

folyamatban a 26/2021., 156/2022. és 180/2022. Kth. határozat értelmében. Előterjesztésem 

célja a Településszerkezeti terv módosításának elfogadása. 

A tervanyag véleményezési eljárása az E-TÉR online felületen zajlott a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 62. 

§ szerint, általános rendben. Helyben nem történt partnerségi egyeztetés, mivel Kiskunhalas 

Város Önkormányzata hatályon kívül helyezte a Kiskunhalas Város településfejlesztési, 

településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) rendeletét tekintettel arra, hogy az új Elj. 

részletesen szabályozza a partnerségi egyeztetés szabályait. 

A beérkezett véleményeknek az Előterjesztés 1. mellékletében szereplő értékelése alapján 

2023. február 3-i döntésemmel (Előterjesztés 2. melléklete) a digitális egyeztető felületen 

kezdeményeztem az Eljr. 67. § (1) bekezdése szerinti záró szakaszt, mellékelve a javított 

tervanyagot. 2023. február 20-án hiánypótlási felhívás érkezett az állami főépítésztől (ld. 

Előterjesztés 3. mellékletét), amelyre válaszomat közöltem (ld. Előterjesztés 4. mellékletét), 

újra megkérve az állami főépítészi végső záróvéleményt.  

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal kisebb 

kiegészítéseket és javításokat, valamint hiánypótlást kért a rendelet-tervezetben. A 

jogszabályi előírással alátámasztott változtatási kéréseket elvégezte a tervező, a szakmai 

záróvélemény várhatóan megszületik a Képviselő-testületi ülés időpontjáig, feljogosítva 

önkormányzatunkat a Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására, ezért a 

záróvélemény a képviselő-testületi ülésen kerül majd ismertetésre. 

A Településszerkezeti tervi módosítás 24 ügyben történik meg, ebből 10 esetben új beépítésre 

szánt terület keletkezik. A területfelhasználási módosítások összesen kb. 180 hektárt érintenek. 

Legjelentősebb tétel az 1. sorszámú ügy, melynek keretében Logisztikai Terminál lesz kijelölve 

kb. 76 hektáron a Szegedi úti Ipari Park, a fejlesztés alatt álló vasútvonal és a tervezett D-i 

elkerülő főút között. 

A módosítások részletes leírása a változások indoklásával együtt megtalálható a tervező 

honlapján (a tervanyag nagy terjedelme miatt csak elektronikus elérést biztosítok az 

előterjesztéshez): 

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

dositasi_terv.pdf  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

  

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/2023_modositas_altalanos_eljaras/modositasi_terv.pdf
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunhalas/folyamatban/2023_modositas_altalanos_eljaras/modositasi_terv.pdf
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1. melléklet: beérkezett vélemények, észrevételek és azok értékelése 

 
Észrevételek 

1. észrevétel Országos Vízügyi Főigazgatóság 2022-12-20 15:43:14 Csatolmány: 

OVF_Meghatalmazás_25778_0830_2022.PDF 

Tárgy: Meghatalmazás  E-TÉR rendszerbe kézbesítendő  Tisztelt Önkormányzat!  Tájékoztatom Önt, hogy a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet kapcsán az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) véleményezésre minden esetben a 12 Vízügyi Igazgatóság (a 

továbbiakban: VIZIG) közül a működési területtel érintett VIZIG-et/VIZIG-eket kéri fel, mivel megfelelő 

részletezettségű információval és helyismerettel csak a területileg illetékes VIZIG-ek rendelkeznek.  Kérem a 

VIZIG/VIZIG-ek által benyújtásra kerülő véleményt az OVF véleményének is tekintsék.  Tisztelettel:  Láng 

István 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:25:06 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:56:28 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

2. észrevétel Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Hatósági Osztály 

2022-12-21 12:58:05 Csatolmány: 10068-10-2022-Kiskunhalas20221220__aláírt.pdf 

A véleményezés 10068/10/2022. számon csatolva. 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:24:21 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:56:06 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

3. észrevétel Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022-12-29 11:17:22 

Az 1-es rendezési terület az ATIVIZIG üzemeltetésében lévő Kiskunhalas, külterület 0965, 0972/1 hrsz.-ú 

ingatlanokon haladó Alsószállási-csatorna 5+811 – 7+037 km szelvények közötti csatornaszakaszának bal 

partján található. A Logisztikai Terminál a Kiskunhalas déli-keleti határán tervezett elkerülőút létesítését 

tartalmazza, amelynek nyomvonala keresztezi az Alsószállási-csatorna 5+811 km és 6+918 km szelvényét is. 

Az Alsószállási-csatorna esetében 3-3 méteres parti sáv fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon 

hagyandó. Parti sávon belül építmény nem helyezhető el. Bármilyen a csatornát érintő beavatkozást 

megelőzően kérjük, hogy a Vízügyi Igazgatósággal egyeztessenek! 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:22:17 

Az Alsószállási-csatornát a szabályozási terv „V” vízgazdálkodási területbe sorolja. A HÉSZ 27. § (2) 

bekezdés biztosítja a parti sávok szabadon hagyását: „27. § (2) Vízügyi érdekből az vízügyi igazgatósági 

kezelésben lévő csatornák mentén 6-6 m, önkormányzati kezelésű csatornák esetén 3-3 m széles parti sáv 

szabadon hagyandó, melyen épület nem helyezhető el, a terület gyepműveléssel, vagy útként hasznosítandó.” 

Az 1. fejlesztési területen létesülő elkerülőútra megvalósíthatósági tanulmányterv készült, amely a csatorna 

keresztezésére is megoldást ad. A szabályozási terv a tanulmányterven alapul. Az út későbbi engedélyezési 

tervezése során kerülhet sor a megvalósítással kapcsolatos egyeztetésekre és a részletes műszaki megoldások 

kidolgozásra.  

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:51:47 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

4. észrevétel Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022-12-29 11:17:22 Csatolmány: Kiskunhalas TRT 

2022-12 VÉGLEGES PDF.pdf 

Az 5.) fejlesztési, településrendezési pont alapján Kiskunhalas, külterület 2312/4 hrsz.-ú jelenleg „Zkp” 

besorolású zöldterület ingatlan kiegészül „KÖu” jelű közlekedési területből, a meglévő V. jelű 

vízgazdálkodási terület helye pontosításra kerül, továbbá megszűnik a nyugati részén jelölt gyalogút. A 

rendezés alá vont ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és ATIVIZIG vagyonkezelésben lévő Kiskunhalas, 

belterület 2675 hrsz.-ú ingatlanon haladó Dong-éri-főcsatorna 72+922–73+284 km szelvények közötti 

csatornaszakaszának jobb partján helyezkedik el. Az Dong-éri-főcsatorna esetében 6-6 méteres parti sáv 
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fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. Parti sávon belül építmény nem  helyezhető el. 

Bármilyen a csatornát estelegesen érintő beavatkozást megelőzően kérjük, hogy a Vízügyi Igazgatósággal 

egyeztessenek! 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:23:35 

Az 5. fejlesztési területen tervezett változtatások a Dong-éri-főcsatornát és parti sávját nem érintik. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:52:51 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

5. észrevétel Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály 2023-01-11 12:25:44 

Kiskunhalas Település Településrendezési tervének módosítása tárgyában az Építési és Közlekedési 

Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztálya az alábbi nyilatkozatot teszi: A közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 8. § (2) 20. pontja alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök víziúttal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásaival kapcsolatos 

ügyekben a közlekedésért felelős miniszter jár el.  Kiskunhalas a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra 

alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) 

KöViM rendelet szerint víziúttá nyilvánított vízfolyással nem érintett település,  ezért a településrendezési 

eljárásokban a hajózási hatóság hatáskörrel nem rendelkezik, így azokban nem vesz részt. 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:22:41 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:44:22 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

6. észrevétel NÉMET VIRÁG 2023-01-20 08:33:27 Csatolmány: Kiskunhalas tekepülésrendezési terv 

eszközeinek módosítása - Kiskunvíz Kft. nyilatkozat.pdf 

A levelükben jelzett módosítással kapcsolatban Vállalkozásunk javaslatokat, észrevételeket, véleményt nem 

tesz.  Ezen levél szerint megkérjük Önöket, hogy a további intézkedéseikről, döntéseikről Vállalkozásunk 

részére a továbbiakban is folyamatos értesítést küldjenek. 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:20:34 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:43:34 

A tervezői választ elfogadjuk. 

 

7. észrevétel Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 2023-01-20 10:24:08 

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a tervezők dicséretet érdemelnek a magas szakmai színvonalú, komplex 

dokumentáció kidolgozásáért és dokumentálásáért. Ezek után az egyeztetésre megküldött 

tervdokumentációról a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: 

Vhr.) 66. § (2) bekezdésben foglalt jogkörben a közbenső véleményünket az alábbiakban adjuk meg: 1. A 

módosítási eljárást indító önkormányzati határozatok tekintetében a véleményezési dokumentáció hiányos, 

ezért annak pótlása szükséges. 2. A dokumentáció melléklete nem tartalmazza a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 

3/C. §-nak megfelelő önkormányzati főépítészi feljegyzést. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy záró szakmai 

véleményünk kiadásának feltétele ennek pótlása. 3. Előzetesen tájékoztatjuk, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. § (2a) bekezdése 

értelmében „új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési terv készítése vagy módosítása 

esetén - ide nem értve, ha a szabályozási vonal változása miatt keletkezik új beépítésre szánt terület - az állami 

főépítész a záró szakmai véleményezés során a településrendezési terv tervezetét véleményezésre megküldi az 

országos főépítésznek.” Felhívjuk a figyelmet, hogy támogató országos főépítészi vélemény esetén adható 

támogató záró szakmai vélemény az új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló módosításokkal 

kapcsolatban. 4. A módosítási szándékok közül az alábbiak ellen kifogást nem emelünk: 3., 7., 10., 11., 12., 

13., 14., 15., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 40., 41., 42., 44., 47., 48., 49., 51 ., 

52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59. 5. Kérjük a szabályozási terven a közterületeket (KÖu, KÖk, Zkp övezetek) 

és a nem közterületeket elválasztó határvonalat övezethatár helyett szabályozási vonallal ábrázolni (1., 4., 6., 
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19., 34. fejlesztési döntések). 6. Az 1., 2., 9. és 18. fejlesztési döntések esetében kérjük a gazdasági területek 

lakóterület felőli határai mentén beültetési kötelezettség előírását és kiszabályozását a szabályozási terven. 7. 

1. fejlesztési döntés: a dokumentáció nem támasztja alá megfelelően a vasúttól távolabb eső, ahhoz nem 

kapcsolódó területek és a hatályos szabályozási terven szereplő tervezett elkerülő úttól D-re fekvő területek 

övezeti átsorolásának szükségességét. Ezért támogató záró szakmai vélemény adásához az indokoltságot 

kellően megalapozó dokumentáció pótlása szükséges. Továbbá nincs alátámasztó munkarész a Gá.9797 jelű 

építési övezetre vonatkozó megengedett legnagyobb épületmagasság 32 méterben, általánosan minden 

épületre kiterjedően történő meghatározásában, ezért javasoljuk ezt csak funkcionális és technológiai 

indokoltság esetére alkalmazni. Itt jegyezzük meg, hogy a módosítási területen belül érintett kisvárosias 

lakóterület Ev jelű védelmi erdő övezetbe történő átsorolása esetén az Étv. 30. § alapján korlátozási kártérítési 

felelősség léphet fel. 8. 2. fejlesztési döntés: a véleményezési dokumentáció szöveges részében kérjük a 

módosítással érintett helyrajzi számok pontosítását. 9. 4. fejlesztési döntés: a módosítási helyszínre 

megállapított építési hely a szabályozási terv alapján szabadonálló beépítési módot tesz lehetővé, azonban a 

területre vonatkozó övezeti besorolás zártsorú beépítési módot ír elő, így kérjük ezek összehangolását. 10. 5. 

fejlesztési döntés: a véleményezési dokumentáció szöveges részében kérjük a módosítással érintett helyrajzi 

számok pontosítását. 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:20:10 Csatolmány: 

allami_foepiteszi_velemenyre_valasz.pdf 

ad.1. A határozatok feltöltése az eljárás indításakor megtörtént. ad.2. A főépítészi feljegyzés feltöltése az 

eljárás indításakor megtörtént. ad.5. A javításra sor kerül. ad.6. A beültetési kötelezettség a végső 

tervanyagban szerepelni fog.   ad.7. Az 1. fejlesztési döntésre vonatkozó alátámasztó tervleírás kiegészül. 

ad.8. A hrsz.-ok javítására sor kerül. ad.9. A javításra sor kerül, a telek az Lk1423 övezeti kódot kapja. ad.10. 

A hrsz.-ok javítására sor kerül. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:38:59 

A tervezői válaszokat elfogadjuk. 

 

8. észrevétel Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 2023-01-20 10:24:08 

11. 6. fejlesztési döntés: a módosítással érintett telek előkertjének közparkká történő minősítése következtében 

a telken található épület közúti útkapcsolat nélkül marad, ami építésjogilag elzárt telket eredményez, ezért 

javasoljuk a módosítás továbbgondolását a közúti kapcsolat biztosítása érdekében. 12. 8. fejlesztési döntés: a 

módosítási helyszín a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 8. melléklete alapján rendszeresen belvízjárta 

terület övezetével érintett, ennek megfelelően a módosítási szándékhoz csak az MvM rendelet 9. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltétellel járulunk hozzá. 13. 9. fejlesztési döntés: a módosítási helyszín a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: OTrT) 3/1. melléklete alapján ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintett. 

Ennek értelmében, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával egyetértve, tárgyi módosítás abban az esetben 

támogatható, amennyiben a záró véleményezési szakasz kezdetéig a megfelelő csereterület Agrárminisztérium 

általi elfogadása és átvezetése megtörténik. 14. 16. fejlesztési döntés: a tervezett napelemes kiserőműhöz 

kapcsolódó tervezett transzformátor-állomás a szabályozási terv alapján Gksz jelű építési övezetbe sorolt, 

azonban a HÉSZ tartalmaz külön e rendeltetés céljára létrehozott övezetet (Kb-En2 jelű övezet), ennek 

megfelelően szükséges az érintett területet a megfelelő övezetbe sorolni. Továbbá javasoljuk, hogy az 

ökológiai hálózat módosítással összefüggésben kijelölt csereterület az átvezetést követően szerepeljen a 

szabályozási terven. 15. 25. fejlesztési döntés: a közterületi határvonal pontosítása érdekében kérjük a 

szabályozási vonal feltüntetését a szabályozási terven. 16. 27. fejlesztési döntés: a 0689/9 hrsz-ú ingatlant 

kérjük a megfelelő övezetbe sorolni. 17. 30. fejlesztési döntés: az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 107. 

pontjában foglaltak értelmében kérjük a tervezett elkerülőút ábrázolásának felülvizsgálatát, a jelenlegi 

állapothoz hasonlóan. 18. 38. és 39. fejlesztési döntések: A szabályozási szándék tekintetében javasoljuk az 

Mk és Mz övezetekre előírt beépítési módra vonatkozó kiegészítő szabályozás felülvizsgálatát, mivel a 

tervezett szabályozás az építési helyen kívül álló épületrész oldalkertben történő bármekkora mértékű, 

korlátlan bővítését teszi lehetővé. 19. 43. fejlesztési döntés: a véleményezési dokumentáció szöveges részében 

kérjük a módosítással érintett helyrajzi számok pontosítását. 20. 45. fejlesztési döntés: szükséges a módosítási 

helyszín tervezett beépítési módjának felülvizsgálata, mivel az korlátozza a szomszédos 5749/9 hrsz-ú telek 

rendezési terv szerinti szabályos beépítését. Ezzel párhuzamosan javasoljuk az 5749/8 és 5749/9 hrsz-ú 

ingatlanok beépítési módjának felülvizsgálatát és azt a tényleges beépítéshez igazítani, ezzel megteremtve a 

jelenlegi fejlesztési szándék lehetőségét. 21. 46. fejlesztési döntés: javasoljuk a módosítási területeket érintő 

telekalakítást követő állapotnak megfelelően a szabályozási tervi alaptérképet módosítani, amennyiben az 

átvezetés megtörtént. 22. 50. fejlesztési döntés: a 4607 hrsz-ú ingatlanon a javasolt telekhatárhoz mért 
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tervezett hátsókert mérete tekintetében hiányos a szabályozási terv, így kérjük azt kiegészíteni. 23. A HÉSZ 

rendelet-tervezet 4. melléklet 178. sorában tévesen szerepel az építési övezet kódjele, illetve a rendelet-

tervezet 4. melléklet 146. sorában és a véleményezési dokumentáció alátámasztó munkarészében hiányosan és 

helytelenül szerepel az újonnan létrejövő Gksz.2524 jelű építési övezet kódjele valamint építési paraméterei, 

ezért kérjük ezek javítását. 24. A rendelet-tervezet 4. §-a hiányos, ezért kérjük javítását. 25. A 

településszerkezeti tervet módosító határozat-tervezet melléklete a 24. fejlesztési döntés tekintetében hiányos, 

így szükséges azt pótolni. 
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ad.11. A telek ÉK-i részén lévő kapubehajtónál a Zkp közpark kijelölés megszűnik. ad.12. A módosítást 

töröljük.  ad.13. A Gksz terület kijelölése csak az ökológiai folyosón kívüli területekre fog kiterjedni a végső 

tervanyagban. ad.14. A transzformátor-állomás telke Kb-En2 övezetbe kerül. Az ökológiai folyosó 

csereterületet az Agrárminisztérium jóváhagyása szerint feltünteti a végső tervanyag. ad.15. A szabályozási 

vonal ábrázolva lesz a végső tervanyagban. ad.16. A megszűnő utat a Mát övezetbe sorolja be a végső 

tervanyag. ad.17. A tervezett elkerülő út megvalósításának időtávlata a Szegedi út és a Majsai út között, 

valamint a Tompai út és a Jánoshalmi út között legalább 7 év. A jelenlegi (jellemzően mezőgazdasági) 

területhasználatot korlátozó szabályozási vonal bejegyzésének eszközével élni egyelőre nem időszerű. A 

majdani út szabályozási vonallal történő lehatárolása az építési törvény 30. § (4) bekezdés szerinti kisajátítási 

kötelezettséget és költséget okozhatja Kiskunhalas Város Önkormányzatának. A szerkezeti tervi elhatározások 

megvalósításának időbeni ütemezése a települési önkormányzat feladat- és jogköre, ezt erősíti meg egyebek 

között a 419/2021. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésben szereplő előírás is. A módosítási tervben szereplő 

megoldás biztosítja, hogy a tervezett elkerülőút nyomvonal ne épüljön el, a megvalósítás során ne kelljen 

épületet kisajátítani. ad.18. A 38. és 39. fejlesztési döntés alapján tervezett HÉSZ-előírások kifejezik a 

jogalkotói szándékot. A meglévő oldalhatáron álló beépítés esetén támogatni kívánja az önkormányzat az 

oldalhatáron történő bővítést. ad.19. A hrsz.-ok javítására sor kerül. ad.20. A véleménynek megfelelően 

módosításra kerül az 5749/8 és 5749/9 hrsz.-ú telkek beépítési módja a meglévő ikres jelleg előírásával, így a 

módosítási helyszín beépítési módja a tervezetnek megfelelő maradhat (a telek egésze építési helynek 

minősül). ad.21. Az alaptérkép módosítása megtörtént. ad.22. A 4607 hrsz.-ú telekre bejelölt hátsókert méret 

számszerű bejegyzése megtörténik (6 m). ad.23. A hibák javításra kerülnek. ad.24. A rendelet-tervezet 

javításra kerül. ad.25. A pótlás megtörténik. 
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26. A biológiai aktivitás-érték kimutatás esetében a számítás pontosítandó. 27. Az alátámasztó munkarész 

„10. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS VÁLTOZÁSAI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA” c. fejezet leírásában tévesen kétszer szerepel a honvédelmi 

és katonai célú övezettel való érintettség, ezért kérjük ennek javítását (243. oldal), továbbá kérjük az OTrT 11. 

§ b) pontjában foglalt szövegrész pontos idézését (251. oldal). A véleményezési eljárásra vonatkozó további 

általános érvényű észrevételeink: 28. Felhívjuk a figyelmet a Vhr. 75. §-ában szereplő partnerségi egyeztetés 

szabályaira. 29. Felhívjuk a figyelmet, hogy a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 

jogszabályon alapuló észrevételeit a tervezés során figyelembe kell venni. A Vhr. 66. § (4)-(8) bekezdései 

értelmében szakmai „véleményeltérés esetén a polgármester az E-TÉR-en keresztül a Vhr. 66. § (2) 

bekezdésben meghatározott határidőt követő 8 napon belül egyeztetést kezdeményezhet, elektronikus 

hírközlési sajátos építmény és elektronikus hírközlő eszköz esetén kezdeményez, amelyről a) a partner 

esetében emlékeztetőt, b) a véleményezésre jogosult szerv esetében jegyzőkönyvet  kell készíteni.” A Vhr. 

(7)-(8) bekezdései értelmében a „véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén az 

emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet – ismertetni kell a képviselő-testülettel, a döntés átruházása esetén a döntésre 

jogosulttal, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a 

döntésre jogosult dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. (…) A 

véleményezés, a vélemények elfogadásának és el nem fogadásának indokolása az E-TÉR felületen történik.” 

30. Tájékoztatjuk, hogy a Vhr. 67. § (1) bekezdése alapján a záró szakasz kezdeményezéséhez a polgármester 

az E-TÉR felületre feltölti a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján 

véglegesített tervezetet .pdf/A formátumban. A Vhr. 67. § (2)-(7) bekezdései értelmében a „záró szakaszban 

az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és az E-TÉR felületen a záró szakasz 

kezdetétől számított a) 20 napon belül kiadja a tervezettel kapcsolatos záró szakmai véleményét a 

településterv vagy a módosítása elfogadásához, b) 10 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez a 

véleményezésre jogosult szervek bevonásával, vagy c) 10 napon belül – a hiányok pontos megnevezésével – 

hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. (…) Az állami főépítész a Vhr. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

egyeztető tárgyalásra – a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 5 nappal – az E-TÉR-en 
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keresztül meghívja a polgármestert, a tervezőt, valamint az egyeztetéssel érintett véleményezésre jogosult 

szervet. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely a településterv elfogadására alkalmassá 

tételéhez tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést és valamennyi szükséges 

feltételt. Az állami főépítész a jegyzőkönyvet az egyeztető tárgyalást követően 3 napon belül feltölti az E-

TÉR-be. Az (…) egyeztető tárgyalást követően a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat és a (…) 

hiánypótlási felhívásban foglaltakat a tervező 10 napon belül a dokumentumokban átvezeti, és a módosított 

tervezetet feltölti az E-TÉR-be. Az állami főépítész a záró szakmai véleményét a Vhr. 67. § (6) bekezdésben 

foglalt feltöltést – vagy amennyiben az egyeztető tárgyalást követően módosításra nincs szükség, az egyeztető 

tárgyalást – követő 10 napon belül feltölti az E-TÉR-be, vagy ha a (…) feltöltés határidőben nem történik 

meg, az állami főépítész záró szakmai vélemény kiadása nélkül lezárja a záró szakaszt.” 31. Felhívjuk a 

figyelmet a Vhr. 72. § (1) b) pontjára, melynek értelmében a polgármester az elfogadott rendezési tervet és a 

településképi rendeletet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre. 
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ad.26. A kimutatás javításra kerül. ad.27. A 243. oldali ábra felirata korrigálásra kerül (VTV tározók övezete). 

A törvényi szöveg idézetét helyesbítjük. 
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32. Tájékoztatjuk, hogy a Vhr. 73. § (1) bekezdése értelmében ha „az állami főépítész vagy az eljárásban részt 

vevő államigazgatási szerv szerint az elfogadott településterv és településképi rendelet jogszabályba ütközik, 

az E-TÉR-be történő feltöltéstől – feltöltés hiányában a helyben szokásos módon történő közzétételtől – 

számított 3 hónapon belül a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása 

mellett – törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.”. Továbbá a Vhr. 74. § (1) bekezdése alapján ha „az 

önkormányzat szerint az állami főépítész által kiadott záró szakmai vélemény jogszabályba ütközik, a záró 

szakmai vélemény E-TÉR-be történő feltöltésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a miniszternél a 

záró szakmai vélemény jogi szempontú vizsgálatát, a jogszabálysértés konkrét megjelölésével és a 

jogszabálysértést tartalmazó irat megküldésével.”. 33. A véleményezési eljárás lefolytatása után elfogadott 

településrendezési eszközöket minden esetben kérjük, Hivatalunk részére jegyző és polgármester által 

hitelesítve egy teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal együtt), eredeti 

méretarányban nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n rögzítve megküldeni. Amennyiben a módosítás nem 

kerül egységes szerkezetbe az alap településrendezési eszközzel, úgy elegendő a módosítási dokumentáció 

nyomtatott változata, viszont az elektronikus adathordozón szerepeljenek a teljes közigazgatási területre 

vonatkozó, hatályos településrendezési eszközök. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a 

partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet is. Kérjük rávezetni a szerkezeti tervlapra az azt elfogadó 

határozatszámot, a szabályozási tervlapokra az azokat elfogadó rendeletszámot is. Felhívjuk a figyelmet, hogy 

a dokumentációkat minden tervezőnek is alá kell írni. 34. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök 

alkalmazásával és módosításával kapcsolatban az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel az Önkormányzat 

figyelmét: a. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 60. § (8) bekezdése szerint azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek az Eljr. tartalmi 

követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát 

és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 

2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő 

településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik 

módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük. b. Az Étv. 60. § (9) bekezdése értelmében azon 

településeknek, amelyek az Eljr. tartalmi követelményei alapján készítettek településfejlesztési koncepciót, 

integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 

településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell léptetniük, és az Eljr. tartalmi 

követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk és 

településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük. A 2021. június 30-ig 

elkészített fővárosi településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz - a kerületi 

településtervek 2027. június 30-ig történő elkészítése érdekében - 2025. június 30-ig maradhat hatályban. c. 

Az Étv. 60. § (10) bekezdése alapján ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 

és településrendezési eszköz készítését az Eljr. tartalmi követelményei alapján 2021. június 30-ig megkezdték 

és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, településrendezési 

eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 

30-ig elkészített koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és 

módosításukra eddig az időpontig lehetőség van. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 
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Csatolmány: BK-AFI-14-2-2023-Kiskunhalas_TRT_mod_KOZBENSO_velemeny.pdf 

d. Az Étv. 60. § (11) bekezdésének megfelelően a településtervek 2021. július 1-jétől történő készítése, majd 

az elkészült tervek módosítása során a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a 

település egészére készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú város és a fővárosi kerület 

kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére készülhet településrendezési terv. e. Az Étv 60. § 

(12) bekezdése rögzíti, hogy 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési stratégia és 

településfejlesztési koncepció, ha megfelel Vhr. szerinti településfejlesztési terv tartalmi követelményeinek, 

2027. június 30-ig településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem készített 2021. július 1-jét 

megelőzően integrált településfejlesztési stratégiát vagy az nem felel meg a Vhr. követelményeinek, Vhr.-nek 

való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével településfejlesztési tervnek 

tekintendő tervet készíthet, amely 2027. június 30-ig hatályos. f. Az Étv. 60. § (13) bekezdése szerint digitális 

egyeztető felület működtetése érdekében az érintett önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, 

költségvetési szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kell az 59/C. § (2) bekezdése szerinti 

adattartalommal regisztrálniuk az E-TÉR-ben, megjelölve a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és 

a felhasználói adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig kell az 59/C. § (6) 

bekezdése szerinti adattartalommal, a szervezeti adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-ben. 

g. Az Étv. 60. § (14) bekezdésének megfelelően 2022. július 1-jétől a településfejlesztési tervek és 

településrendezési tervek készítésének és módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési koncepciók, 

integrált településfejlesztési stratégiák településrendezési eszközök módosításának adatszolgáltatását és 

véleményezését az E-TÉR-ben kell lefolytatni. A 2022. június 30-ig megindított eljárások esetén a 

polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól. h. Az Étv. 

60. § (15) bekezdése alapján e törvénynek a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését [Az (1) bekezdés szerinti kiszolgáló út 

megvalósítását biztosító - szabályozási vonalként megjelenő - szabályozási elem a szabályozási elem 

megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell 

vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a 

közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll 

fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, 

valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a 

szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban 

az esetben is, ha az útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már megjelent, 

azonban a kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll fenn.] a 2021. július 1-jét 

megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal 

felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni. 

 

Tervezői válasz BALOGH TÜNDE 2023-01-25 15:19:43 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tudomásul veszi a véleményt. 

 

Megbízói komment Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023-01-26 10:37:55 

A tervezői válaszokat elfogadjuk. 
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2. melléklet: beérkezett véleményeket és azokra adott válaszokat elfogadó döntés 
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3. melléklet: állami főépítésztől a záró szakaszban érkezett hiánypótlás 
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4. melléklet: állami főépítész hiánypótlására megküldött válasz 
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Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Kiskunhalas 

Város 4/2020. (I. 30.) Kth. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét a 

mellékletben szereplő ábrák szerint, a következő tartalommal: 

1. Délebbre kerül az 53-as számú főút tervezett D-i elkerülő szakasza Logisztikai Terminál 

elhelyezése érdekében. Gá jelű beépítésre szánt általános gazdasági terület kategóriába 

kerül át a Szegedi úti Ipari Parktól az elkerülő útig 75,75 hektár, ezen belül a jelenlegi 

területhasználat megoszlása: Gksz kereskedelmi szolgáltató terület 2,22 hektár, Kr jelű 

különleges, beépítésre szánt rendvédelmi terület 15,11 hektár, Má általános 

mezőgazdasági terület 43,77 hektár, Mát jelű tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 

5,07 hektár, Mk jelű kertes mezőgazdasági terület 0,89 hektár, Eg gazdasági erdőterület 

8,69 hektár. A KÖu jelű közúti közlekedési terület kismértékben megnövekszik az 

elkerülő út íveltebb nyomvonala miatt. Létrejönnek sávos Ev védelmi erdőterületek 0,37 

hektáron a lakóterület védelme érdekében (Átlós utca mellett) és tájkép-alakítás céljából 

(elkerülőút mentén) 3,23 hektáron. 

2. A Keceli út mellett fekvő Gá jelű terület (Tüzép-telep) 0,12 hektárral bővül a 41025/2 

helyrajzi számú telken, amely jelenleg Mz kertes mezőgazdasági területbe tartozik. Az 

ugyancsak Mz besorolású 41030/2 helyrajzi számú telek (0,08 hektár) Ev jelű védelmi 

erdőterületbe kerül át.  

3. KÖu jelű közúti közlekedési terület (0,08 hektáros meglévő parkoló) csatolásával bővül 

a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató területbe tartozó 6400/1 és 6400/2 helyrajzi számú 

telek.  

4. Ek közjóléti erdőből 0,07 hektár csatolva lesz az Lk kisvárosias lakóterületbe tartozó 

918/21 helyrajzi számú telekhez. 

5. A Csetényi park Zkp jelű zöldterülete (2312/4 helyrajzi számú telek) a főbejáratnál 

kismértékben (0,04 hektárral) kiegészül a KÖu jelű közlekedési területből; a meglévő tó 

V jelű vízgazdálkodási területének helye pontosításra kerül, továbbá megszűnik a telek 

Ny-i részén jelölt gyalogút. A Kórház Eü jelű különleges egészségügyi területe (helyrajzi 

szám: 2424/5) szintén KÖu terület rovására bővül 0,02 hektárral, hasonlóképpen a 

2424/5 helyrajzi számú telek is visszanyeri az autóbusz-forduló céljára kimetszett 

területet (0,06 hektár), mivel a buszforduló más geometriával valósult meg.  

6. A vasúti területen belül fekvő 5749/15 helyrajzi számú telek (0,25 hektár) a KÖk 

kötöttpályás közlekedési területből Vt jelű településközponti vegyes területbe és kisebb 

részben (értékes fákat tartalmazó előkert) Zkp jelű közparkba kerül át.   

7. A Kertvárosban lévő 41499 helyrajzi számú, jelenleg V jelű vízgazdálkodási területben 

szereplő telek Lk jelű kisvárosias lakóterület kategóriába kerül át. 

8. Mártírok útja mentén lévő Ln jelű nagyvárosias lakóterületen belül a 6504/2 helyrajzi 

számú közterület egy része (Ktf jelű különleges fásított köztér, 0,06 hektár) Ln jelű 

lakóterületté vált volna, hogy társasházi kertként beolvadhasson a 6500 helyrajzi számú 

telekbe, azonban az egyeztetés során jogszabályi akadály miatt meghiúsult a módosítás. 

9. Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató területté válik a korábban buszpályaudvar céljára 

tartalékolt, ezért KÖu közúti közlekedési területbe sorolt Dong-ér melletti (Szász Károly 

utcai) terület egy része (0,09 hektár) a meglévő Gksz jelű terület bővítéseként. Az 

országos ökológiai hálózatba tartozó KÖu terület nem kerülhet át beépítésre szánt 

területbe törvényi előírások miatt. 

10. A Harangos téren működő Gazdabolt 4087 helyrajzi számú telkének az önálló építési 

telekként való lehatárolása történik meg Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató terület 

kijelölésével (0,10 hektár) a jelenlegi KÖu jelű közúti közlekedési területi besorolás 

helyett.    
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11. A külterület É-i határrészében lévő, erdőben elhelyezkedő 0579/9 helyrajzi számú telek 

udvara és környéke (összesen 1,71 hektár) Eg helyett Mk besorolást a Vendégház 

fejlesztése érdekében. 

12. A Településszerkezeti terv pontosításaként (a meglévő tanya háromféle övezetbe való 

besorolását korrigálva) a 0721/11 helyrajzi számú telkekből a tanya által igénybe vett 

1,32 hektár egységesen Má jelű általános mezőgazdasági területként lesz kezelve. 

13. A Keceli út külső szakaszán lévő 0451/2 helyrajzi számú tanya Mk kertes mezőgazdasági 

terület helyett a környező területtel megegyező Má általános mezőgazdasági területbe 

kerül át az összevonás érdekében. 

14. A Keceli út menti zártkertben a 41381/6 helyrajzi számú telek a jelenlegi Mz jelű kertes 

mezőgazdasági terület helyett Kgk jelű beépítésre nem szánt különleges gazdasági és 

pihenőkert terület kategóriába kerül át (0,10 hektár) gazdasági tevékenység céljából. 

15. A Szegedi úti major mellett, a 0967/7 hrsz.-ú tanyán a Mát jelű általános mezőgazdasági 

övezetbe sorolt ingatlan Mk övezetbe való átsorolását kérték napelemes beruházás 

megvalósítása céljából, azonban az 1. sorszám alatti ügyben keletkező Logisztikai 

Terminál helyszíne magában foglalja a kérdése telket is, ezért új besorolása Gá 

általános gazdasági terület lesz, amely a napenergia használatára való áttérést szintén 

lehetővé teszi. 

16. Kb-En jelű különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosításának 

céljára szolgáló területbe kerülnek át 2x20 MW névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű megvalósítása céljából: különleges mezőgazdasági üzemi terület (Km) 

besorolású 0976/32 hrsz-ú telek, általános mezőgazdasági terület (Má, Mát) besorolású 

0976/27, 0976/32, 0989/16 hrsz. alatti ingatlanok. A tervezett transzformátor-állomás 

Kb-En2 jelű övezetben lesz jelölve (1,10 hektár). A 83,24 hektár kiterjedésű helyszín az 

országos ökológiai hálózat folyosójában helyezkedik el, ezért, a Kiskunsági Nemzeti 

park Igazgatóságával egyeztetve, egy csereterület kerül ökológiai folyosóba a város 

Keceli út melletti külterületrészén. 

17. Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe kerül át a Szegedi út közelében lévő tanya a 

0992/3 helyrajzi szám rendezéséhez készült földmérési vázrajz szerinti határokkal, a 

kiszolgáló út felőli erdőművelésű rész kivételével. A keletkező 1,28 hektár nagyságú Mk 

területen belül a jelenlegi területhasználat megoszlása: Má jelű általános 

mezőgazdasági terület 0,85 hektár, Eg jelű gazdasági erdőterület 0,43 hektár. 

18. Esze Tamás lakótelepen lévő Lk kisvárosias lakóterületen az 1815/54 helyrajzi számú 

telek (0,16 hektár) a kialakult használati mód alapján (fitneszterem és egészségügyi 

szolgáltatások) Vt jelű településközponti vegyes, az 1815/101 helyrajzi számú telek (0,44 

hektár) pedig garázsházak építése céljából Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató területbe 

kerül át.  

19. Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató területből Gipe jelű egyéb (jelentős környezeti 

hatással nem járó) ipari területbe kerül át az Olajbányász utcai 6191 helyrajzi számú 

telek a tervezett használat végett (acélszerkezet gyártás). 

20. Semmelweis téri körforgalom kialakítása céljából a KÖu jelű közúti közlekedési terület 

bővül Eü jelű különleges egészségügyi területből (0,05 hektár) és a Zkp jelű közparkból 

(0,06 hektár).  

21. A Szegfű utca 7. szám alatti telek területének közterületből való kismértékű kiegészítése 

nem érinti a szerkezeti tervet. 

22. Majsai úti Ipari Parkban lévő 6042 helyrajzi számú telek Gksz jelű kereskedelmi 

szolgáltató területből Gipe egyéb ipari területbe kerül át (0,54 hektár). 

23. Kertváros új beépítéseit felfűző gyűjtőút nyomvonala a 41725/12 helyrajzi számú telken 

és a környéken kismértékben módosul. 
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24. Tinódi utcai elektromos alállomás és az Állatvásártér között lévő 3222/4, 3223/2, 3224 

és 3225 helyrajzi számú telkek Má jelű általános mezőgazdasági területből Kgk jelű 

különleges beépítésre nem szánt gazdasági- és pihenőkertbe kerülnek át (0,51 hektár). 

 

 

Határidő:   hatályba lépést követően folyamatos  

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, 2023. március 27.        

 

 

 

 
 

Fülöp Róbert s.k. 
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Melléklet a …/2023. (…) határozathoz 

Településszerkezeti terv módosítása 

1. Logisztikai Terminál létrehozása, és 43-as számú főút D-i elkerülő szakaszának 

korrigálása  

Igazgatási terület Tszt-1 szerkezeti tervének módosított részlete   
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Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A módosítás Kiskunhalas és a városkörnyéki településegyüttes 

gazdaságfejlesztését szolgálja a HUSRB/1903/22/121/LB azonosítószámú 

vasútfejlesztési projekthez kapcsolódóan.  
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2. Tüzéptelep bővítése Keceli úton – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének 

módosított részlete   

 

Indoklás: A meglévő építőanyag-kereskedelmi telephely fejlesztését szolgálja a 

módosítás, amely a gazdaság élénkítése szempontjából előnyös. A védelmi erdő 

létesítése az új beépítésre szánt terület kijelöléséhez kapcsolódik, annak törvényben 

előírt feltétele. 

3. Telephely bővítése parkolóhelyek területével az 53-as számú főút városi átkelési szakaszán 

– Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A meglévő vállalkozások tervezett beruházását segíti a telek bővülése, a 

bővítési terület továbbra is parkolási célt fog szolgálni. 
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4.  Radnóti utcai lakóterület kiegészítése – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének 

módosított részlete 

 

Indoklás: A lakótelek kiegészítését a Képviselő-testület előzetesen támogatta, a lakhatás 

feltételei javulnak.  

5.  Csetényi park bővítése, tó helyének korrigálása, gyalogút kijelölés törlése – Belterület és 

környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete   
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Indoklás: A főbejáratnál található építmények a Parkhoz tartoznak. A meglévő tó helyét 

térképi hiba miatt kell pontosítani. A tóra bevezető gyalogút nem szerkezeti jelentőségű 

ábrázolása nem szükséges. A buszforduló a korábban tervezettnél kisebb helyen valósult 

meg, ezért a szomszédos telkekből leszabályozott telekrészek visszakerülhetnek az Eü 

jelű különleges övezetbe. 

6.  A vasútállomásnál lévő társasház településközponti vegyes területbe való átsorolása és az 

előkert közparkká minősítése – Belterület és környéke jelenleg hatályosTszt-2 szerkezeti 

tervének módosított részlete  

 

Indoklás: Az épület már jó ideje nem vasutas szolgálati lakásokat, hanem 

magánlakásokat és irodákat foglal magában. Az értékes fákat is tartalmazó előkertrész 

közparkba való besorolása az új beépítésre szánt területekre vonatkozó törvényi 

előírások miatt szükséges. 

7.  Kertváros tervezett záportó mellett lakótelek létrehozása – Belterület és környéke Tszt-2 

szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A helyszín magas terepszinten található, a tervezett záportó kialakítására nem 

alkalmas, ugyanakkor van építési szándéka a tulajdonosnak. 
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8.  Mártírok úti társasház telkének bővítése közterületből – Belterület és környéke  

Tszt-2 szerkezeti tervének részlete – nem történik változás 

 

Indoklás: A társasház mögött kialakított kert továbbra is Ktf jelű fásított köztér marad.    

9.  Szász Károly utcai körforgalom K-i oldalán  meglévő Gksz jelű terület az országos ökológiai 

folyosóval nem érintett KÖu közlekedési terület rovására kismértékben (kb. 860 m2-rel) 

bővül – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A korábban ide kijelölt buszpályaudvar máshol valósult meg, a Szász Károly 

utca közterületének felbővítése nem válik szükségessé, ezért az út és a meglévő telephely 

közötti területet a gazdasági övezet bővítésére vásárolják meg. A védelmi erdősáv 

kijelölését törvény írja elő az új beépítésre szánt terület keletkezése miatt. 
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10. A Harangos téren álló gazdabolt telke építési övezetként jön létre a tényleges használat 

szerint – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A bolt és a hozzá kerített terület építésjogi helyzete rendeződik az építési telek 

kijelölésével. 

11. Az 53-as számú főút É-i szakaszához közel kialakított vendégház és környéke 

mezőgazdasági területbe sorolása – Igazgatási terület Tszt-1 szerkezeti tervének módosított 

részlete 

 

Indoklás: A tanyából vendégházzá fejlődött épület telke és a vele együtt használt terület 

jelenlegi erdőövezeti besorolása nem felel meg az egyébként jogszerűen kialakult 

állapotnak. 
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12. Sóstóhoz közlei tanya területének egységes szabályozása általános mezőgazdasági 

övezetként – Igazgatási terület Tszt-1 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A természetvédelmi terület pontatlan lehatárolása miatt a tanya területe 

három övezetbe tartozik. Az egységes szabályozás nem ütközik természetvédelmi 

érdekkel és lehetővé teszi a tanya fejlődését.    

13. Keceli úti tanya általános mezőgazdasági területbe sorolása a környékén lévő területtel 

megegyezően – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: Az egységes besorolás szolgálja leginkább a tanya fejlődését. 
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14.  Keceli út menti zártkerti ingatlan különleges területbe való átsorolása – Belterület és 

környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A kiskert az országos közúthoz való közelsége miatt alkalmas kisebb 

vállalkozás elindítására. 

15.  Szegedi út melletti tanya beolvad a Logisztikai Terminál területébe – Igazgatási Tszt-1 

szerkezeti tervének módosított részlete az 1. pontban található. 

Indoklás: A kérelemben szereplő fejlesztést (napelemek telepítése a tanyába) a Gá 

általános gazdasági építési övezet besorolás mellett a tulajdonos megvalósíthatja, 

ugyanakkor a Terminál fejlesztését a beékelődő tanya távlatban akadályozná, ezért a 

környező Gá területtel megegyezően kell kezelni a szabályozásban. 

16.  2x20 MW napelempark létrehozása, 132/22 kV transzformátor-alállomás, 132 kV-os 

vezetékszakasz, valamint 22 kV-os termelői földkábel kijelölése – Igazgatási terület Tszt-1 

szerkezeti tervének módosított részlete 
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Keceli út mentén létrejövő ökológiai folyosó kijelölése – Igazgatási terület Tszt-1 szerkezeti 

tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A megújuló energia felhasználására szükség van, a hálózat alkalmas a 

keletkező energia fogadására a szolgáltató szerint. A napelemek elhelyezéséhez 

felhasználásra kerülő ökológiai folyosó pótlását a Keceli út mentén előirányozta a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. 

17.  Szegedi út közeli tanya telkének rendezése – Igazgatási terület Tszt-1 szerkezeti tervének 

módosított részlete 

 

Indoklás: A tanya határait geodéziai bemérés alapján pontosítani fogják, a kialakult 

állapotot jobban leköveti a módosított szerkezeti terv.    
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18.  Esze Tamás lakótelep három telkének rendeltetési kategória-váltása – Belterület és 

környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A környező lakóterületet nem zavarják a kialakult telekhasználatok 

(szolgáltatás, garázselhelyezés), ezért azokhoz célszerű igazítani a területfelhasználási 

kategóriákat.  

19. Olajbányász utcán lévő telephely átsorolása – Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti 

tervének módosított részlete 

 

Indoklás: Az acélszerkezet gyártó üzem Gipe egyéb ipari övezetben tud tovább fejlődni. 

A gazdaságfejlesztés városi érdek. 
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20. Semmelweis téren kialakítandó körforgalom helyszínének rendezése – Belterület és 

környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A körforgalom kialakítása biztonságosabbá és nagyobb kapacitásúvá teszi az 

útkereszteződést.    

21. Szegfű utcai ingatlan telkének kismértékű kiegészítése nem igényli a szerkezeti terv 

módosítását, a Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti terve ezen a helyszínen nem változik 

22. Majsai úti Ipari Park 6042 helyrajzi számú telkén területfelhasználási kategóriaváltás – 

Belterület és környéke Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: Az együtt használt két telek azonos építési övezetbe fog tartozni, ami 

megkönnyíti az építési ügyeket, lehetővé teszi a tevékenység fejlesztését.  
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23. Kertváros gyűjtőútjának kismértékű nyomvonal-korrekciója – Belterület és környéke  

Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A meglévő építményeket jobban figyelembe veszi a korrigált nyomvonal.  

24. Állatvásártér mellett Kgk terület kijelölése – Belterület és környéke  

Tszt-2 szerkezeti tervének módosított részlete 

 

Indoklás: A Kgk jelű különleges beépítésre nem szánt gazdasági- és pihenőkertben a 

kinnélés céljából lakóépületet építhetnek. 

 

 


