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Melléklet a 249/2017. számú határozathoz: 
 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 

Megjegyzés: a településszerkezeti tervi ábrákon a rendeltetés változását jelző nyíl, sraffozás és 
betűjel technikai jellegű jelölés, a jóváhagyást követően törlődik a rajzról. 

 
1. Felső-Kistelek határrészen kijelölt erdőterület kiegészítése a 0620/19 helyrajzi számú 

telken kijelölt mezőgazdasági területből (2,1 hektár). 

Indoklás: A tulajdonosok közötti előzetes megállapodásnak megfelelően a 0619/8 hrsz. alatti 
tanyás telek kiegészülhet, a telekhatár-rendezést nem akadályozza a területegységeket jelenleg 
elválasztó határvonal.  

T-1 Településszerkezeti terv módosított részlete (Felső-Kistelek)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 679950 / 125970. 



 

 

2. Ezüst-tó (hrsz.: 42091, 42092, 42093, 42094, 42095, 42101, 42102, 42103, 42104, 
terület: 6,7 hektár) területének átsorolása jóléti jellegű különleges beépítésre nem 
szánt területbe (Kh: különleges horgásztanya). Az új elem a jelmagyarázatba is 
bekerül. 

Indoklás: A tulajdonos fejlesztését támogatja a módosítás, ezáltal Kiskunhalas rekreációs célú 
szolgáltatási kínálata bővül, a gazdaság fejlődik. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Ezüst-tó környéke)  

 

Jelmagyarázat:  

 
Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 682160 / 1222330. 

3. Henger utcai malom (hrsz.: 745) KG jelű gazdasági területének bővítése a területhez 
csatlakozó kisvárosias lakótelkekkel (hrsz.: 742, 743, 744, 746, 747, terület: 0,3 
hektár).  

Indoklás: A Szatmári Malom Kft. megvásárolta a környező lakóingatlanokat a telephely 
bővítéséhez. A cég gazdaságfejlesztést hajt végre, bővíti gyártó- és tárolókapacitását, ezzel a 
város gazdaságát erősíti. A vasútvonal menti fekvés is indokolja a bővítést. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Henger utca)  

 



 

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 684060 / 121580. 

4. Volt kenyérgyár tömbje (Gimnázium utca – Mátyás tér, hrsz.: 4680, 4681, terület: 0,5 
hektár) átsorolása településközpont vegyes területbe.   

Indoklás: A TV településközpont vegyes kategória jobban megfelel a kialakult használati 
módnak és lehetővé teszi a funkciók bővítését. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Belváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683550 / 120850. 

5. Kossuth Lajos utca – Katona József utca – Dékáni Árpád utca KL övezet (hrsz.: 4770, 
4771, 4772, 4775, terület: 0,2 hektár) átsorolása településközpont vegyes területbe. 

Indoklás: A telekcsoport városközponthoz méltó hasznosítását ösztönzi az átsorolás, 
tulajdonosi kérelem alapján. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Belváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 683750 / 120870. 

  



 

 

6. Ipari Park vasútvonal menti része (a terület gyűjtőútjáról megközelített telekcsoport, 
terület: 9,8 hektár) átsorolása ipari gazdasági területbe.  

Indoklás: Az Ipari Park gyűjtőútjának kiépítéséhez támogatás szükséges, amelynek feltétele az 
útról megközelített terület ipari besorolása. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Ipari Park)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 685300 / 120680. 

7. Kertvárosi „körút” (gyűjtőút) határának módosítása (útépítési terület kiegészítése) a 
41711 helyrajzi számú teleknél (terület:80 m2).  

Indoklás: A Kertvárost övező tervezett gyűjtőút nyomvonala kedvezőbb ívsugárral alakítható 
ki, egyidejűleg az érintett magántelek a tulajdonos kérelmének megfelelően osztható meg. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Kertváros)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 681320 / 120610. 



 

 

8. Keceli úti autószalon és környékének (hrsz.: 7928, 7929, 7930,/1, 7931, 7937, 7939/2, 
7939/3, terület: 1,2 hektár) településközpont vegyes területbe sorolása. 

Indoklás: A területen sokrétű funkciók jelentek meg (lakás, üzlet, járműszalon- és szerviz), 
melyek további fejlődése csak a TV településközpont vegyes kategóriában lehetséges. 

T-2 Településszerkezeti terv módosított részlete (Keceli út)  

 

Módosítással érintett terület súlyponti EOV-koordinátái: 681590 / 119970. 

 

 



 

 

 


